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  :ވާހަކަެދއްެކވުން ރިޔާސަތުން

 މަޖިލިސްް .بسن هللا الزحوي الزحين، الحود هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آلَ وصحبَ وهي واالٍ

 .ފެށުނީ

 

 .ހާޒިރީ ޖަލްސާގެ .2

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްބަރުން.ޢިއްޒަތްތެިރްމެނ28ްްއަށްްވަަޑިއގެންްތިއްެބވީްްވަގުތުްޖަލްސާްމި

 

 ކުރުމާއިްޔައުމިއްޔާްފާސްކުރުން.ދުވަހުގެްއެޖެންޑާްއިޢުލާނުްް.3

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.2112/2/8އޖ/މިއަދުގެްއެޖެންޑާްނަްނބަރަކީްް-3.1

އަށ17/2112ްްްއިނ15/2112ްްް.ްަޔއުމިްއޔާްފާސްުކރުން.ްޔައުމިއްޔާްނަންބަރ3.2ްުއެޖެންޑާްއައިޓަމްްނަންބަރުްް-3.2

ްއިނ1ްްްވަނަްދައުރުގ2ްްެވަނަްއަހަރުގ2112ްްެންްޖަލްސާގެްޔައުމިްއޔާ.ްެއއީްތި ވަނ3ްްަވަނަްޖަލްސާގެްަޔއުމިއްޔާ

ްމަޖިލީ ްޔައުިމއްޔާތަްއ ްހަމަައށް. ްަޔއުމިއްާޔއާ ްާޝއިޢުކުރުްޖަލްސާގެ ްވެބްަސއިޓުަގއި ްމެންބަރަހުގެ ްއެްއވެސް ުކްމުން

މަތިންްމިްަޔއުމިއްޔާަތކަކީްމަޖިލީހުގެްރިޔާސަތުްންްގޮތުގެްަގވާއިުދގަިއވާްުނވާތީްމަޖިލީހުގެްއިޞްލާޙެއްްހުށަހަޅުްއވާފައި

ްޤަބޫލުކުރާްޔައުމިްއޔާތަެކއްްކަަމށްްނިންމައިފިން.

ް

ްރިޔާސަތުންްއަންގާްއެންގުން..4ް

ް

ްްެކވުން:ޔާސަތުންްވާހަކަދެއްްރި

ްޭބއ4ްް ްަބއްދަލުވުންތައް ްކޮމިޓީތަުކގެ ްމިއަދު ްއެްނގުން. ްއަންގާ ްރިޔާސަތުން .ް ްގޮތް. ްހަމަޖެހިފައިވާ ަގއ9:31ްިވުމަށް

ްއާ ްކޮމިޓީ ްކޮމިޓީ،ްްއިއިޤްތިޞާދީ ްަދއުލ11:11ަމާިލއްޔަތު ްޕްރަވެގައި ްތަންތަން ްވިޔަފާރި ްބަލާްތުގެ ްބިލު ޓަިއޒްކުރުުމގެ



  

ް ްއ11:15ްާކޮމިޓީ، ްކޮމިޓީ ްބެހޭ ްކަންތަާކ ްމުއައްަސސާތަުކގެ ްމިިނވަްނ ްއާްއިގައި ްކޮމިޓީ ްސަްބ ްކޮމިޓީގެ ްއިއިޖުތިމާޢީ

ްމާލިްއޔަތުްކޮމިޓީ.ްއިޖަހާއިރުްމުޅިްމަޖިލީހުގެްކުޑަްކޮމިޓީްއ2ްާކޮމިޓީ.ްްގެޤައުމީްތަރައްޤީ

ް

ްސުވާލު..5ް

ް.ްމަޖިލީހުގެްރައީސްގެްމޭޒުންްހުށަހަޅާްކަންކަން.6

ް.ްމަޖިލީހަށްްތަޢާރުފުކުރަންޖެހޭްބިލާއިްޤަރާރު.7

ްން..ްކުރިންްތަޢާރުފުކުރެވިފައިވާްބިލެއްގެްކުށެއްްއިޞްލާހުކުރ8ްު

ް

ްްޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ްނަން ްއެޖެންޑާ 5،6،7ްްބަރު ްެއްއްްަގއ8ިައދި ްަމއްސަލަ ްކުއްލި ްއެހެންނަމަވެްސ،ްމިއަދު ްނެތް. ްމަަސއްކަެތއް މިއަދަކު

ްއެބަ ްލިބިފައި ްއިމްތިޔާޒުްްމަޖިލީހަށް ްމެންބަރު ްޢިއްަޒތްތެރި ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ްމާފަންނު ްއަކީ ްމައްސަލަ ްކުއްލި އޮތް.ްމި

ަމތިންްބަލައިގަެނވިދާނެްކަމަށްްްއްސަލަްމަިޖލީހުގެްަގވާއިުދގަިއވާްގޮުތގެއެއް.ްމިްމަްފަހުމީްހުށަހަޅުއްވާފައިވާްަމްއސަލަ

މަިތންްމިްމައްސަލަްހުށަހެޅުމަށްްްގެްަގާވއިދުަގއިވާްގޮުތގެމަޖިލީހު،ްވަނީްަލފާދެއްވާފަ.ްއެހެންވީމާްލްްޖެނެރަލްކައުންސެ

ްއަރުވަން.ްއަށްްފުރުަޞތުްރުްާދއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިމްތިޔާޒުްފަހުމީއަޅުަގނޑުްމާފަންނުްއުތު

ް

ްމާފަންނުްއުތުރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިމްތިޔާޒުްފަހުމީްވާހަކަެދއްެކވުން:

ްވަނ149ްަވަނަްމާއްދާްާއއ145ްްިރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްަގވާއިުދގެް. السالم عليكنޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ްދަށުްން ްޤާނޫނުއަސާސީގެ ްފަރާތްތަކަކީ ްނިސްބަތްވާ ްޚިދުމަތްތަކަށް ްމައްސަލަ.ްސަލާމަތީ ްކުއްލި ްހުށަހަޅާ ްދަށުން މާއްދާގެ

ްއަމާންކަމާއި ްޞުލްޙަވެިރކަމާއި ްމީހުންނަށް ްއެންެމހައި ްއުޅޭ ްމަގުަތއްްްމިިނވަންކަމާްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްުއޅެވޭެނ ެއކު

ްތިް،ތަނަވަސްކޮށް ްމިފަހިކޮށްދިނުމަށް ްވެފައި، ްބަޔަކަށް ްެއްއްްބެންޖެހޭ ނޑު ްމައިގަ ްޚިދުމަތުގެ ްސިފައިންެގ ގޮތުން

ްވެފައި ްކަމަށް ްހިމާޔަތްކުރުން ްރަްއާކތެރިކޮށް ްރައްޔިތުން ްމައިަގނުޑްް،މަޤްޞަދަކީ ްއެންމެ ްިޚދުމަތުގެ ްފުލުހުންގެ އަދި

ްދެމެހެއްޓުމާއި ްރަްއކާތެރިކަްނ ްއަމަންއަމާންކަމާއި ްމުޖުތަމަޢުގެ ްމީހުންްްމަޤްޞަދަކީ ްއެންމެހަިއ ްުއޅޭ ދިވެހިާރއްޖޭަގއި

ްމުދަލާްއެބައިް،ހިމާޔަތްކޮށްދީ ނަޑއެިޅގެްންްއިމީހުންގެ ްކަ ްޤާނޫނުއަސާސީަގއި ްކަމަށް ްރައްކާެތރިކޮށްދިނުން ގެދޮރު

ްހިނދު ްވީ ްބަޔާންކޮށްފައި ،ް ްވެރިކަްނ ްރާއްޖޭގައި ްމެދުވެރިކޮށްމިހާރު ްސިފައިން ްފުލުހުންނާއި ްފަރާތުން ް،ކުރާ

ްރައްޔި ްބޫޓުންނާތުންގެ ްމުގުުރންނާއި ްއަނގަޔަްށްްގަިއަގއި ްލޮލާއި ްމީހުންގެ ްތަޅައި ްގޮްތގޮތުން ްމިނޫންވެސް އަދި

ްދަރަޖަ ްއިންތިހާ ްޖަހައި، ްކަރުަނގޭސް ްއުސޫެލއްެގްްއަމާޒުކޮްށގެން ްޢާއްމު ްނުވަތަ ްިސސްޓަމެޓިކަީލ ްއަނިޔާކުރުމަކީ އަށް

ްހިންގަމުން ްޖަރީމާތަކަކަށްގޮތުން ްބޮޑެތިްް،ވާއިރުްްގެންދާ ްބައިނަލްއަޤްވާމީ ްބެހޭ ްޙައްޤުތަކާ ްއިންސާނީ ްމިކަން އަދި



  

ވަނަްުދވަހުްއެމްނެސްީޓ2112ްްޖޫނ11ްްްފަހުންްްމިގޮތުްންއެންމެް،ދާއިރުްްކުްށވެރިކުރަމުންް،ޖަމާޢަތްތަކުންްފާހަގަކޮށް

ްފާހަގަކޮށް ްމިކަން ްެވސް ްރިޕޯޓުގައި ްނެރެނު ްފުލުހުް،ކުށްވެިރކޮށްް،އިންޓަނޭޝަނަލުން ްހިއަދި ްޢަމަލުތަކަކީްން ްއެ ންގި

ްބަޔާންކޮށްފައިއެކަީށގެން ްވެސް ްކަމަށް ްމިސާލެއް ްސާފު ްބޭނުންކުރުމުގެ ްބާރު ްފުލުހުންނަށްްްނުވާ ްރާއްޖޭގެ ވާއިުރ،ްއަދި

ްަރއްޔިތު ްނަހަމަގޮތުގައި ްތަކެތި ްއެފަދަ ްކުރިން ްކުރުމުެގ ްއެކަން ްޤައުމުތަކުން ްފޯރުކޮށްދޭ ންނަށްްޕެޕަރސްޕްރޭ

ްޮގވާްނުކުރާްބޭނުންްއަނިޔާކުރުުމގައި ްކަށަވަރުކުރުމަށް ްސްޓޭޓްމަންޓުކަން ްސީރިޔަސް ްފަދަ ްއެމްނެސްޓީްލުން ތައް

ްނެރެފައި ްްއިންޓަރނޭޝަނަލުން ްލާއިންސާނީ ްހިންގާ ްފުލުހުން ްއަދި ްާއއި ްމުސްތަޤިވާތީ ްގޮތުަގިއްޖަރީމާތައް އްލު

ްގޮވައިތަޙުޤީޤު ްޖަމާޢަތުން ްއެ ްވެސް ްކުރުް،ވާއިރުްްލާފައިކުރުމަށް ްފަރާތްތަކުންްއެކަން ްބެހޭ ްކަމާ ްާރްއޖޭގެ ްވެސް މަށް

ްމީގެ ްހިނދު،ްއަދި ްވައްްއިތުރުނުކުޅެދިފައިވާ ްޖަރީމާްކުރުމަށްކަންންްިސއްރިްއޔާތުން ްދަރަޖައެއްގެ ްމަތީ ްވެސް ެއްއްްވުރެ

ުހގެްރޭްވަނަްދުވ2112ްަޖޫނ8ްްްގޮތުންްްމިް،ކަމުގަިއވާްސަލާމަތީްޚިދުމަތްތަކުންްމަގުފޭރުމުގެްޖަރީމާްހިންގަންްފަށައި

9ްް ްތިބި ްޔުނީފޯމުގައި ްފުލުހުންގެ ްފުލުހުންތަކަކާްއިފުލުހަކ2ްްާހާއިުރްސީދާ ްތިިބ ްހެދުމުަގއި ްކުލަ ްސިަފއިންެގްއަިދ އި

ްބިދޭސީްމީހަކު ްަމގުމަތިން ްމޯބައިލްެއއްްވެގެން ްާއއި ްފަިއސާ ްއަތުން ްފޭރިގަތުމަށްަފހުގެ ްއާިއްް،ފޯނު ްމީހާ ްބިދޭސީ އެ

ް ްދިރިއުޅޭ ްމީހުން ްއިތުރު ްވަދެްގެއަދި ްއަނިޔާކޮށްފައިް،އަށް ްބިރުދައްކަިއ ްމީހުންނަށް ްއުޅޭ އަދިްް،ވުމާްެއޭގގައި

މަގުފޭރުމުގެްމިްޖަރީމާްހިންގުމުގައިްފުލުހުންގެްތަޙުޤީޤުްީޓމުގެްމީހަކާއި،ްސްޕެޝަލްްއޮަޕރޭޝަންްޓީމުގެްމީހަކުްވެްސް

މިިނވަންްނިއުްސްއޮންަލއިންަގްްއިދަދުަގްއާްވަނަްއ2112ްަޖޫނ11ްްްނޫހުގެްނދު،ްއަދިްމިްމަޢުލޫމާތުްހަވީރުހިމެނޭްހި

ވާއިރުްމިްމަޢުލޫމާތުްހާމަކުރުމަށްްސަލާމަތީްޚިދުމަތްތަކުންްްވެސްްނޫސްްމީޑިޔާތަުކގައިްރިޕޯުޓކޮށްފައިއަދިްމިނޫންްއިއާ

ްުނކުމެ ްަމގުަމއްޗަށް ްޔުނިފޯމުގައި ްސިފައިންނާިއްފުލުހުން ްޚަރަދުަގއި ްހިނދު،ްދައުަލތުގެ މީހުންެގްްއެް،ފަސްޖެހިފައިވާ

ްއަދިްެއްފުރުޞަތުްއެގޮތަށްްދީފަިއވާް،ވާކަމީްކަމަށްްަމުގފޭރުންްވަޒީފާްއަކީްަރއްޔިތުންނަށްްާލއިންސާނީްއަނިާޔކުރުމާއި

ްއުސޫލުްކަމީ ްޖަންގަލީެގ ްޤައުމުގެ ްނާމާންމި ްނުރައްކާ ްސަލާމަތްް،ހާ ްއަދި ްބިރުވެރި ްތަނަކަށްްކަމެތެރިއަދި ްނެތް އް

ްވާ ްއަންގަްބަދަލުވެފައި ްްއިޭދްކަމަކަށްކަން ްނުވަތަވާތީ ްްސިފައިންާނިއްފުލުހުން ްފަރާތުން ްވެިރކަމުގެ ްބާވަުތގެްހިންގާ މި

ް ްހަރުކަށި ްއެންމެ ްޢަމަލުތައް ްލާިއންސާނީ ްޢަމަލުތަކާއި ްކަންބޮުޑވުންްއިމަގުފޭރުމުގެ ްމިކަމުގެ ްކުށްވެިރކޮށް، ބާރާތުން

މިްކުއްލިްމައްސަލަްްވަނަްމާއްދާގެްދަށުނ149ްްދާްއާއިްވަނަްމާއ145ްްްފާޅުކޮށް،ްރަްއޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްަގވާއިުދގެް

ްޝުކުރިއްޔާްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް.ހުށަހަޅަން.ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްގަވާއިދުގެ ްމެންބަރު.ްމަޖިލީހުގެ ްޢިްއޒަތްތެރި ްޖެހެނ146ްްީޝުކުރިއްޔާ ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްދަށުން ް)ށ(ްގެ ްމާއްާދގެ ވަނަ

ނޑުްނިާޒމާް.ްެއްޯވޓަށްްއެހުމަށްްރަނގަބީލުނަންްފެނޭތޯްވޯޓަކަްށްއެހުމަށްމިްމައްސަލަްބަލަިއގަން ްޖެހުމުގެްކުރިްންއަުޅގަ

ްމަދު.އިލްހާމުްއަޙްއަރުވަން.ްފުރަތަމަްގެމަނަފުށީްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްބެހޭްމައްސަލައަކަށްްފުރުޞަތުް



  

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 މަދުްވާހަކަދެއްެކުވން:މުްއަޙްއިލްހާގެމަނަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުް

ޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ްމިފަދަްކުއްލިްމަްއސަލަްހުށަހެޅުމުންްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްމަޖިލީހުގެްތަޅުމުންްމިހާތަނަށްްފެނިގެންް

ްމައްސަލަް،ދިޔަ ްކުއްލި ްހުށަހެޅި ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްބަހެއްްއިްއެްއަގއިްްވިލުފުށީ ްހަޑި ބާރާތުގެ

ްބަސްތަްއްކުބޭނުން ްހުތުރު ްއެންމެ ްކިަޔއި ްވަލުޖަނަވާރޭ ްމިއަދު ްމަންަޒރު. ްިދޔަ ްބޭރުވެގެން ްަމްއސަލަ ްކުއްލި ރެވިގެން

ްމިްބޭނުންކޮށްފައި ްބަަލއިެގންފައިވޭ. ްމައްސަލަ ްކުއްލި ްމި ްެވސް ްކޮންްާވއިރު ްާގއިުމކުރަނީ ްހަމަްުއސޫލު ގޮަތކަށްތޯ

ނުޑގެްމަްއސަލަްއެއްްނެތްމަްއސަލަްއެއްްސުވާލުކޮށްލީ.ްއަޅުަގނޑުްމަްއސަލަްއެއްްނެތްްުކއްލި ްމީގަ.ް.ްއަުޅގަ

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްފުރުޞަތެއްްނޯންނާނެ.ްވިލުފުށީްދާއި ްނޫން.ްރިޔާސަތާއިްުސވާލުކުުރމުގެ ްެއއް ްބެހޭްމައްސަލަ ްޢިްއޒަތްތެރިްނިޒާމާ ާރގެ

ްވާތީ.އިންފަްބެހޭްމައްސަލައަކަށްްއެިދވަަޑއިގެްރަޝީދުްނިޒާމާްމެންބަރުްރިޔާޟު

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ްލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟުވި

ނޑުްނިޒާމާ ްއިބުނެފަްއި)ށ(ްގަްވަނަްމާއްދާެގް)ށ(.145ްނެގީްްއެއްްމިްބެހޭްމައްސަލަްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްއަުޅގަ

ް ްގޮތާއި ްހުށަހެޅޭނެ ްމައްސަލަ ްކުއްލި ްއޮވޭ 145ްްްއަދިއެބަ ްބަލައިގަނެވޭެންަވނަ ްމައްސަލަ ްކުްއލި ްބުނޭ ްއެބަ މާއްދާގައި

ްޢިއްޒަތްތެރިް ްހުށަހެޅި ްމައްސަލަ ްކުއްލި ްދެންމެ ްުގޅުމެްއްނެތްކަން ްކަންތައްތަކާ ްދެންނެވި އުސޫލު.ްއެހެންނަމަވެސް،ްމި

ްއެމެންބަރު ްއެބަ ްހުށަހެޅުމުން ްހުށަހެޅި ްގެ ްހުށަހެޅެނީ ްއެްއ ްަމްއސަލަ ްކުއްލި ްތެޭރގ7ްަނގޭ. ްވެފަުދވަސް އޮތްްްއިްއި

ޖެހޭ.ްއެހެންްވަރަށްްގިނަްސަބަބުތައްްއެބަހުރި.ްއޭގެްއެްއވެސްްސަބަބަކަށްްއެްއވެސްްކަމަކަށްްމިްކަމަކަށްްއެކަންްވާން

ްމާއްދާް ްެއްއވެސް ްތެެރއަށްއެއްްްގަާވއިދުެގ ްެއއްްގެ ްމައްސަލަ ްުކއްލި ްބަްގެްނުފެތޭތީވެ ވަުރގެްްހުސްކުރަންޖެހޭގޮުތަގއި

މިްް،ަކނަޑއެޅިގެންްްަގއިކުެރވޭނެްެއއްވެްސްހަމައެއްްނެތް.ްމިްަގާވއިދުް،ނުވާީތވެްއެްަމއްސަލަްސްވެްއިްކަމެއްެގްގޮުތގަ

ްމަްއސަަލް ްމި ްޚިލާފަށް ްދަނީ.ްއެހެންވީމާގަާވއިދާ ްމި ްމައްްްއީްމި،ްހުށަހެޅިގެން ްމަްއސަަލްެއއް.ްމި ސަލަްނިޒާމީްނިޒާމީ

ްވާން ްދެންނެވީ.ްވޭތުވެދިޔަމައްސަލައަކަށް ްމި ްސަބަބު ްވާންޖެހޭ.7ްްްޖެހޭ ްކަމަަކށް ްހިނގި ްތެރޭ ްފުރަތަމަްދުވަހުގެ އެއީ



  

ުކއްލިއަކަށްްމުޅިްަޤއުމަށްްދިމާވިްމައްސަލައަކަށްްވެސްްވާންެޖހޭ.ްއެމް.ޑީ.ޕީންްތަކުރާރުކޮްށްެއއީްްއަދިްގަ.އިރުްވާްްއެކަން

ް..ދައްކަމުންދާްވާހަކަްެއއް.

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަރު ްނޫން.ްް،ޢިއްޒަތްތެރި ްެއއް ްމައްސަލަ ްެބހޭ ްނިޒާމާ ްއިީށނދެވަޑަިއގަންނަވާ. ްއާދެ، ްމެންބަރު. ިޢއްަޒތްތެރި

ްއިމްތިާޔޒު ްބަޔާްނކުރަނީ ްގަާވއިދުަގއި ްމަޖިލީހުގެ ްަމއްސަަލތަކުަގއި ްހިނގާފަދުވަސ7ްްގެ ްވާންޖެހޭނެްތެރޭ ްކަމަކަްށ ިއވާ

ޓަކައިްޖަހަންޖެހޭްރަނގަބީލުްްއާދެ،ްވޯޓަށްްއެހުމަށްްނޯންނާނެ.ެއއްްްދުވަހުގެްވާހަކ7ްަވަނަްމާއްާދގައ146ްްިށް.ްކަމަ

ބެހޭްމައްސަލަައކަްށްްޖެހުމަށްފަހުްނިޒާމާއާދެ،ްވޯޓަށްްއެހުމަށްްރަނގަބީލުޖެއްސެވުމަށްްދަންނަވަން.ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ް

ްމެންބަރު ްޢިއްޒަްތތެރި ްއާދެ، ް)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ްނޭރުވޭނެ. ްޗެކްފުރުޞަތެއް ްކާޑުކޮޅުތަްއ ްއެދެން.ްކޮށްލަދެން ްއވުން

ނޑުްަގްސތު،ްތް.ްއެހެންވީމާއިްއެްއވެސްްމަްއސަލަްެއއްްނެސިސްޓަުމގަްވޯޓިންއާދެ،ް ކުރިއަްށްްއިގެންކުރަނީްވޯޓަްއަުޅގަ

ްެޗކުްދިއުމަށް.ްޢިއްޒަތްތެރި ްކާޑުކޮޅު ްކޮށްލަދެމެންބަރުން ްގަވާއިުދގެ ްމަޖިލީހުގެ 145ްްއވުްންއެދެން.ްއާދެ،ްރައްޔިތުްނގެ

ްމާ ްވަނަ ްއާއި 149ްްއްދާ ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ްމާފަންނު ްދަށުން ްމާއްދާގެ ްއިމްތިޔާޒުވަަނ ްމެންބަރު ފަހުމީްްޢިއްޒަތްތެރި

ްޢިްއޒަތްތެިރް ްގޮތަކަށް ްފެނިަވޑަިއގަްނނަވާ ްމެދު ްބަހުސްކުރެވުމާ ްމަޖިލީހުގަިއ ްަމއްސަލަ ްކުއްލި ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ

ްމެންބަރުންްވޯޓުދެއްވުންްއެދެްނ.ް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ްްް.ފަހުމީްރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިމްތިޔާޒުމާފަންނުްއުތުްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ް

47ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

23ްްވޯޓުްދެްއވީ:

22ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

11ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ް ްއަދަދު ްމެންބަރުންގެ ްބަިއވެިރވި 45ްވޯޓުަގއި ްއަދަދު ްބޭނުންވާ ްފާސްވުމަްށ .23ް ްޖުްމލަ ްމ45ްި. ްއެހެންކަމުން، .

ްބަހުސް ްފާސްވެއްޖެމައްސަލަ ްބަހުކުރުމަށް ްމިގޮތަށް ްއާެދ، .ް ްމި ްފުރަތަމަ ްގުޅިެގން ްފާސްވުމާ ްސްކުރުމަށް 7ްއޮންނަނީ

ްހުށަހެޅުއްވުމަށް.މިނިޓު ްމައްސަލަ ްފުރުޞަތެއް ްފަްގެ ްއިމްތިޔާޒު ްމެމްބަރު ްޢިއްޒަތްތެިރ ްދާއިރާގެ ްއުތުރު މީްހުމާފަންނު

ނޑުްފުރުޞަތު ްއަުރވަން.ްއަށްްއަުޅގަ

ް

ްމީްވާހަކަެދއްެކވުން:ދާއިރާގެްމެންބަރުްއިމްތިޔާޒުްފަހުމާފަންނުްއުތުރުް

ްހުށަހެޅިްސަ ްމައްސަލަ ްކުއްލި ްމިއަުދްމި ްރަީއސް.ްއާދެ،ްއަުޅަގނޑު ްިޢއްޒަތްތެރި ްޙަޤީޤަތުގައިްޝުކުރިއްޔާ ްހަމަ ބަބަކީ

ްހި ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްމިހާރުވެސް ްރާއްޖޭގައި ްހަމަ ްއިންތިހާްްތުަގއި ްއަނިޔާކުރުން ްރައްޔިުތންނަށް ްޚިދުމަތްތަކަކުން ސަާލމަތީ

ެއއް.ްޢިްއޒަތްތެިރްްހުށަހެޅިްކުއްލިްމައްސަލަް،ވާީތވެްެއކަމުގެްކަންބޮޑުުވންްފާޅުކޮށްްއަށްްމައްޗަށްްގެންގޮްސފައިްދަރަޖަ

ްރަ ްމ1931ްައީސް، ްމާ ްއެމެރިކާަގއި ްތެރޭަގއި ްއަހަުރގެ ްވަނަ ްކޭޓު ްއުޅުނު. ްއަންހެނަކު ްމީހެއް.ްޝްހޫރު ްިކޔާ މާބާކާ

ްއެް ްވީ. ްގޮުތގަިއ ްއަންހެނާ ްވޯންޓެްޑ ްއެންމެ ްމީހާްްއެފް.ބީ.ައއިެގ ްއަންހެން ްއެ ްރިސޯސަސްތަކެއް ްހުރިހާ ްމުޅި މީހުން

ނުޑގެްުކރިމަތީގައިްއެޖެހުނު.ްދިވެޓަކައިްހޭދަކުރަންްއަތުލަިއގަތުމަށް ްބޭފުޅުން،ްއެްހިރާއްޖޭގެްފުލުހުންގެްފަރާތުންްއަޅުގަ

ްދެކޭގޮތު ްިއކުއިްބޭފުޅުން ްއެއްދަރަޖަިއގެ ްެއއާ ްްވެލެންޓުްަގއި ްއޮަޕރޭޝަން ްެއއީ ްހިނގި. ްޖެނިކަމެއް ފާްޢާއިޝަތު

ް ްއާދެ، ްކައިރީްއާއަތުލަިއގަތުން. ްހުއްޓާްްސަހަރާ ނޑު ްް،އަޅުގަ ްއޭނަ ްބަޔަކު ްރޭގެްއަފުލުހުންގެ ްމުޅި ްފާރަލައިގެން ްށް

މީހުން،ްފުލ25ްްްެއްވޭުނގަިއްހަތަރުދަމުްޔުނިފޯމްގައިްކާެރްއގެްތެޭރގަިއްހުދުކުލަިއގެ.ްއިުރކޮޅެްއގެްތެޭރގަިއްްވޭނެްއ،ް

ނަޑކަށ25ްްްަގއިްތިބިްކިޓު ފަހަރާްއަިއސްްްމީހުންްއެކީްއެއ35ްްްމީހުން.ްައނެއްކާްއިރުކޮަޅކުންްދެްަސއިަކލުގައިްގާްތގަ

ްޖެނިއައި ްއަތުލަިއގަނެޝަތު ްފާ ްއަރުަވިއގެން، ްބަހަށް ްއޮްއޭނާ ްފުލުސް ްކުރިމަީތގަގެންދިަޔއީ ނުޑގެ ްއަުޅގަ .ްފީހަްށ،

ްުސވާލު ްއަްނގާކަށްނުެޖހޭނޭއަޅުަގނޑުމެން ްސަބަބެއް ްބުނީ ްއަންގަންޖެހޭނޭ. ްސަބަބެއް ްތިމަންނަމެންްކުރިްނ ްގޮއްަސ .

ނޑުމެންްްނޭމްްޓެގެއްްވެސްްޖީބުގައިްއިނީކީް،ންްއެނގޭއަންގާނަމޭ.ްއެއިންްެއކަކުްެވސްްއެއީްފުލުހުންކަ ނޫން.ްއަޅުގަ

ްދަން ްރޭަގނޑު ްނޫން. ްއޮީތކީ ްވެސް ްވޮރަންެޓއް ްހައްޔަރުކުރުމުގެ ްކުރިން. ްެވސް ްޝަުކވާ ްެއކެއްޖެހިއިރުްއެ ވަރު

ްނަނީްސިހުރުހާހޫރުްހަދާްދޫކޮށްލީ.ްދޫކޮށްލާފައިްިމްބުްއި.ްފުލުސްްއޮފީހަށްްެގންގޮއްސަްެދގަިޑެއއްހާއިރުްކޮްށފަމަގުމަތީގަ

ނޑުގެްކުރިމަތީގައިްއަޅުަގނޑުމެްނެގްްކުރެވޭްމައްސަލަކަމަށްްތުހުމަތު އެްއގައިްކަމަށް.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް،ްމިއީްއަުޅގަ

ްހުއްޓާ ނޑު ްއަުޅގަ ްގޮތް. ްހެދި ްރަްއޔިތަކަށް ނޑުމެންް،ދާއިރާގެ ްޝަކުާވކޮށްްްައޅުގަ ްއެހެންމެްއެ ްހަމަ ްހުއްޓާ. ކޮށް

ނޑުމެންްމާެލްސިޓީްަކއުންސިްލގެްދަށުންއަް،ފުލުހުން ަޙވެިރްލްއްަދއިެގްދަށުންްހިންގާްިސޔާސީްޞުމީހުންްހުްއެް،ުޅގަ

ްސަރަހަ ްހިންގާ ްވަދެހަރަކާތްތައް ނޑިްއެްްއަތްފުނާއަޅައި،،ްއްދަށް ްހޮޅިދަ ްހުރި ްޖަހާފައި ްހުރެއްޖެްތަނުގައި ްެއްއެއް ްއޔާ

ްބަލައި، ްއެތެރެ ނޑީގެ ނޑުައޑިްހޮޅިދަ ްފީނާްކަ ްކަް،އަށް ްހުރިހާ ްަވގުތުތަެކްއްމި ްވޭސްުޓކޮށް، ްރިސޯސްތަކެއް މެއް

ްުޅއްވިްއެމް.ސީްޙަމީދު،ްއޭނަްހިަފއިލިޖެންސްގެްހެޑަކަށްްއުަހމަްއެހެންމެްފުލުހުންގެްއިންޓެްްކަންކަމަށް.ްކުީރްމިވޭސްޓު



  

ްބޭނުންކޮށް ްރިސޯސްތަކެއް ްހުރިހާ ްފުލުހުންގެ ްެވސް ްބޭނުންހައްޔަރުކުރުމަށް ްަވގުތުތަެކއް ްމީްކޮށްފައިގެން ަގިއްވަނީ.

ްމިް.ކީއަހިތާމަ ްހުރިހާްކަމެއް ްކަޓަރުްމި ްވާއިރުަގއި ްމިްގޮތަށް ްއަތުލައިނުގަނެިވގެން ްމީހާްވެސް ްއަޅާ އުޅެނީ.ްްމަގުތިން

ްއަޅައިލާ ްމިްކަޓަރެއް ްހަމަ ްއަތުލައިނުގަެނިވގެން ްވެސް ްމިްމީހާ ްފަހަތުްމީހުން ްމީހުންގެ ްސިޔާސީ ްައިދްގޮތުގައި ގަޔާއި

އަނބިދަރިންްގާތުަގިއްންތޯްނޫއުޅެނީ.ްމާްރަނގަުޅވާނެްްނުޖެހޭްމިކަހަލަްހެއްވާްކަންަތއްތަުކގައިްމިކުންާތކުއެްއވެސްްތާ

ްއެއަްށވުރެ ްތިބިއްޔާ ްމިްް،ނިދަން ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެްނވީމާ ްއާެދ، ްހޭދަނުކޮށް. ްމިހެންްްަވގުތުތައް ްމިކަން ދަންނަވަނީ

ްނިކުމެ ްމަގުމައްޗަށް ްފުލުހުން ްއަދި ްނުކުމެް،އޮތްއިުރގައި ްމަގުމައްޗަށް ްިސފައިން ްތަަޅއި،، ްގަިއގާ ްރައްޔިތުން

ްަގއިގަް ްމިހިރީ،ްމިީއްއިންސާނުން ްބައްަލވާ ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްރުްއބުޑެްއގައިްއަނިޔާކުރަީނއޭ ރުއްުބޑެްއގަިއޯތް،ްއިތޯ.

11ްމިްތަޅަނީ.ްްއިގައިގަްްތޯ.ްއިންސާުނންނޫނިއްޔާްބަސްތާތަކެްއގައިް.ޅަނީނޫނިއްޔާްގަސްބުޑެއްަގއިތޯްމިްތަް.މިްތަޅަނީ

ްއިްަތޅަނީ...މީހުންްނުކުމެްއިންސާނެއްގެްގަިއގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ް

ްތަނެއް ްަގވާއިދު ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރު ްތިްޢިއްޒަތްތެރި ްފޮޓޯތަކާްނުޭދ ްދެއްކުްއިގޮތަށް ްއެްއޗެހި މަކަށް.ްމަންޒަރާ

ް.ތަވާރުމަތްތެރިކޮށްްހިތްހުގަާވއިދަށްްްއެހެންވީމާ،

ް

ްމީްވާހަކަެދއްެކވުން:ދާއިރާގެްމެންބަރުްއިމްތިޔާޒުްފަހުމާފަންނުްއުތުރުް

ވެސްްރިޕޯޓަރެއްްްއެންމެްފަހުންްދުވަހުްއިުކރާްމީހުންްގައިގަެދންްމިކަހަލަްކަންކަންްކަވަރު،ްއާދެ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް

ް...އިްގަިއގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ް

ްނުދައްކަވާ.ގެްަގާވއިދާްޚިލާފަށްްވާހަކަފުޅުްލީހުްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމަޖި

ް

ްމީްވާހަކަެދއްެކވުން:ދާއިރާގެްމެންބަރުްއިމްތިޔާޒުްފަހުމާފަންނުްއުތުރުް

ްއެހެންވީމާ ްމި، ްރައީްސ، ްޢިްއޒަތްތެރި ނުޑ ްއަުޅގަްއަުޅގަ ްކަންބޮުޑވަނީދަްނނަވަނީ ްޙަޤީޤަުތަގއި ވަިކވަކިންްްނޑު

ްގަިއގަް ްތެޅުމެއްރައްޔިތުން ްތަޅާ ްޙަޤީޤަތުގަްއި ްއެނޫން ނޑު ްއެބްޒޮ.ްއަޅުގަ ްކަންބޮޑުަވނީ ްބޮޑަށް ްއިމްޕިއުނިީޓްންމެ ލިއުޓް

ްއޮންނާތީވެް ްމިހާރު ްއެް،ރާއްޖޭަގއި ްފަރާތުން. ްއެބަްފުލުހުންގެ ްޔަޤީންކަން ްފުރިހަމަ ްތަަޅއިގެންްްމީހުންނަށް ް،އޮތް

ްއެ ްއަނިޔާކޮްށގެން ްއެބަްރައްޔިތުންނަށް ްދަނީ.ްއޮްމީހުންނަށްްސަލާމަތްތެރިކަން ްމަގުފޭރެމުންްވެސް ތްކަން.ްއެހެންވެެގން

ކޮށްފަިއްއޮތީްރިޕޯޓުްްއެންމެްދަށުދަރަޖައިގެްޖަންގަީލގެްުއސޫލުންްމަގުފޭރެމުންްމިހާރުްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސްްެއްދަނީ.ްއެ



  

ްަހވީރު ްމައްސަލަތައް ްސިފައިއެްއޗެހީގަްއިނޫހުަގޔާއެ ްފުލުހުންނާއި ްއެކަމަުކ، ްިސއްރު. ްއެކަން ްވަނީ ްއެ .ްކޮށްފަން

ްސިފައިންނަށް ްފުލުހުން ްވާހެން ްޤައުމުތަކުަގއި ްއެފްރިކާެގ ްމިހާރު ްމިއީ ްކަންޮބޑުވޭ. ްވަރަށް ްގިނަްް،އަޅުަގނޑުމެން އެހާ

ޓަކައިްފުލުހުންްބޭނުންކުރަންޖެހޭ.ްއެކަމަކު،ްމުސާރަްދެވޭކަށެއްްނޯވޭ.ްދެންްްކުރުމަށްމުޚުތާރުްވެރިކަންދެްއގައިްޚުދުއަދަ

ްއޮންނަ ްފޭރިގެންއަމުރުކޮށްފައި ްކަޭލމެން ްފޭރިގެންް،ނީ ްއަތުން ްރައްޔިތުންެގ ްހޯދާށޭ. ްމުސާރަ ަތޅަިއގެންްް،ކަލޭމެން

ްހޯދައިގެން ްމުސާރަ ްތިބޭށޭް،ފޭރިގެން ްރާއްޖޭގެލިބިގަނެގެން ްމިހާރު ްއުސޫލަށް ްވަނީ.ްައޅުަގނުޑްް.ްމި ްވެއްޓިަފއި ޙާލަތު

ނުޑްއެދެނީްރާއްޭޖެގްކަންތައްަތއްްހަމަްފާހަްވާީތވެްމިްށްކަބޮޑުވާްކަމަްހަމަްކަން ގަކޮށްލީ.ްޢިްއޒަތްތެރިްަރއީސް،ްއަުޅގަ

ްޚިދުމަތްކޮށްދޭ ްރައްޔިތުންނަށް ްފުލުހުންނަކީ ްހޯދައިދޭ،ރައްް،ސިފައިންނާއި ްސަލާމަތްތެރިަކން ޔިތުްނގެްރައްްޔިތުންނަށް

ްބަޔަކަށް ްނުފޭރޭ ްހަމައެކަްއަތުން ްއޮްތއިރުަގިއ ްސަރުކާުރ ްއެމް.ީޑ.ޕީގެ ްއަޅުަގނޑުމެން ްދިވެހިރާއްޭޖގެްުވމަށް. ނި

ރައްޔިތުންނަށްްޖިސްމާނީްއަނިޔާނުކޮށްްވެރިކަމެއްްކުެރވުނީ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްއަނެްއކާްއަނބުރާްބަޣާވާތަކުންްވެރިކަންް

ްށްވުރެްފާުޅކަންްބޮޑުކޮށްްއަދިްުކރިއަް،ޔާދަވެްޢިވައްޓާލުމާްގުިޅގެންްއެންމެްުކރީގައިްހިނގިްޖަންގަީލގެްުއޫސލުްއަނބުރާް

ް.ްއެހެންނަމަވެސް،ްމިއިންްއެކަކުްވެސްްޝަރީޢަތަށްްނުގެންދެވެނީއޭ.ްހަމަްއެަކކުްންމެންގެްލޯްކުރިމަތީގައިްއެމަގުމަތީގަ

ްއޮޕަރޭޝަން ްއެއްކަލަ ްނުގެންގޮްސ ްޝަރީޢަތް ްވެސް ،ް ްހިފައި ްޖެނިފާ ްމިްައިއސް ްއޮޕަރޭޝަން ްކަހަލަ އަތުލައިަގތުން

ްާރއް ްހިތާމަކުރަން ްވަރަށް ނުޑ ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްނުކުޅެދިފައިހިންގަނީ. ްސިފައިްނ ްފުލުހުންނާއި ްރާއްޭޖގެްްޖޭގެ ވާތީެވ

.ްދަނީްމަގުމަތީގައިްޔުނިފޯމުގަްފޭރެމުންް،ރައްޔިތުންނަށްްސަލާމަތްތެރިކަންްހޯދައިދޭން.ްއެއާްޚިލާފަށްްފޭރުމުގެްމައްސަލަ

ްތަޙުްއެ ްމިމީހުންގެ ްފަރާތްތަކުން ްއަޅުަގނުޑމެންްޤީޤުކުާރްިއސް ްކުރަނީ.ްެއއީ ްއިމްޕިއުނިީޓްްކަންަތްއތައް ްދަންނަވާ މި

ްައޅު ްކަންކަން. ްއަންގައިދޭ ްއޮތްކަްނ ްރާއްޖޭގައި ްކުށްެވރިކުރާމިހާރު ްމިކަންކަން ނޑު ްވާހަކަކޮުޅްްގަ ހިނދުގައި

ްަވއްސަލާމްޢަލައިކުމް.ކުރުކޮށްލާނަން.ް

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްްމުމަޢުޞޫهللاްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުްކެލާ

ނޑުމެންްފަޚުރުވެރިްދިފާޢީ،ްސް.ްއާދެޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީް ތަކަށްްއެމް.އެން.ޑީ.އެްފގެްއިސްްފަރާތްް،ބާރުްއަުޅގަ

ްފަޚުްރަމްޒުވާ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްއަދި ްޕޮލިސްގޮތަށް ްގޮތަްށްް،ރުވެރި ްރައްދުވާ ްފަރާތަކަށް ްއިސް ފުލުހުންގެ

ްހޯދައިދޭ ްސަލާމަތްކަން ްތިބިއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްފަރާތްތަކަް،ން ްގެންދާ ްހޯދަމުން ްމިށް ްކުރިއަށް ްގޮތަށް ގެންދާްްރަމްޒުވާ

ްކަންތައްތަ ްވިސްަނންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއަދު ނޑުމެން ްތާރީޚުކަންތައްތަކަީކްއަުޅގަ ްއާދެ،ްއަޅުަގނޑުމެން ތަެކއްްކެއް.

ްއެބަ ްފަރާތުންްސިފައިްނ2111ްޖެުނއަރ2111ް.16ްްީޖެނުއަރ16ްްީޖެހޭ.ްްކިޔާލަން ްއެމް.ޑީ.ީޕގެްަސރުކާރުގެ .ްކުީރގެ

ްމަސައްކަތެއްް ްކުރި ްބޭނުމަށް ްއަތް ްތެރެއަށް ްބޭނުންކޮށްގެންްޖުޑިޝަރީގެ ްއަްށްް،ފުލުހުން ްދުނިޔެ ްދިވެހިރާއްޖެއަާށއި މުޅި

ް ްދުވަހެއް. ްދިޔަ 29ްްފާޅުވެގެން 2111ްޖޫން .29ްް ްމ2111ިޖޫން ްެއއީ ްސަރުކާރުންްް. ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ދެންނެވި

ްރަްއޔިތުންގެްއިސިފައިންނާ ްބޭނުންކޮށްގެން ްުދވަހެއް.ްްފުލުހުން ްމަސައްކަތްކުރި ްބޭނުަމށް ްއަތް ްތެރެއަށް މަިޖލިސް



  

ްމަޖިލީހުގެ ްްރައްޔިތުންގެ ްކުށެއ3ްްޢިއްަޒތްތެރި ްގެންގޮސް ްހިފައި ްނެތިްމެންބަރުން ްއާދެ،ބަންދުކު، ްދުވަސް. މިްްރި

ނޑުމެންް ހުށަހެޅުއްވިްމައްސަލަްެއްދައްކަންްފަށާއިރުްމާފަންނުްއުތުރުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްވާހަކަތައްްއަުޅގަ

ްގޮތަށް ްފުލުހުންނާްވިދާޅުާވ ްަކންކަމުގައި ްބޭނުންކޮްއިސިޔާސީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެކަމަުކ،ްިސފައިން ށްގެންނުވާނެ.

ްއެއަހިތާމަ ްމިއަދު ްއެްްކީ ްވާހަކަ ްއަހަރުްވަނީްމިްދަްއކަބޭފުޅުްންއެ ްދިވެހިްރައްޔިތުންނަށްްވަްްކަންތައްތަްއްތިން ންދެން

ްޖައްސާއްމަލްކުރަތަހަ ްއެހެންވީމާން ްފަ. ނޑުމެ، ްއަުޅގަ ްމިކަމާމިއަދު ްބަހުސްގައި، ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ މެދުްްން،

ފުުލހުންނާއިްސިފައިންްސިޔާީސްްސްކޮްށގެންގެންތޯ.ްެއއީްމިްޯވޓުލައިގެންްބަހު.ްއެއީްކީްއވެްލަންސްކުރަންްވޯޓެްއްނުބަހު

ް ްކުރަކުރުވުމަކީ ނޑުމެން ްއެހެންނައަުޅގަ ްނޫން. ްކަމެއް ްބަހުންޖެހޭ ްމިއަދު ްފާސްވީމަމަވެސް، ނުޑްް،ސްކުރަން އަޅުގަ

ްގޮެތއް ްކޮންމެ ްއާދެ، ްތެދުވީ. ްމި ްދަންނަވާލަން ްފުލުހުންނާްއެްއޗެއް ްވެސް ނުފޫޒުންްްސިޔާސީްސިފައިންްއިވިޔަސް

ްތި ްޢަބްދުއެްއކިބާވެ ްޕޮލިސް ްއޮފް ްކޮމިޝަނަރ ްްިރޔާޟުهللاްބޭނެ. ްވިދާުޅވީވާހަކަފުޅުިއއްޔެ ްގެްފުލުހުންްް،ަދއްަކވަމުން

ްތިބެންޖެހޭނީ. ްއެއްކިާބވެގެންނޭ ްނުފޫޒުން ްސިާޔސީ ްއިސްްއިސްވެރިން ްކީއްެވގެންތޯ. ްވެރިންއެއީ ފުލުހުންނާިއް،

ްމިސިފައިން ްތަބާވާންޖެހެނީ.ްގެ ްއަމުރަށް ްކަަމކީ ްއެންެމްްއޮންނަ ްރާއްޖޭގެ ްތަބާވާންޖެހޭ. ްއަމުރުކުރީމަ އިސްވެރިން

ޣައިރުްޤާނޫނީްއަމުރެްއްް،ކުީރމަވެރިޔާްއަމުރުްސިފައިންެގްެއންމެްއިސްް،ބޭފުޅާްުހންނަވާްއަކަށްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ްބަެއއް ްއެްްވިޔަްސ ްްފަހަރު ްކުރަނީ. ްތަބާުނވީމަްފަހުންަކންތައް ްއަމުރަކަށް ްޤާނޫނީ ްއެންމެް،ޣަިއރު ފަހުންްްދެން

ްިއސްތި ްމިުއފާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމިހާރު ްވަަޑިއގެން ްމިްދެއްވާފައި ްައޅުަގނުޑްްވާހަކަްދެް.ކުރަނީްކަންތައް ެއއް

ްދައްކާއިރުްްދަންނަވާނަން. ްވާހަކަ ްކުށްކުރާ ްސިފައިން ްކަްނތައްތަކެއްް،ޕޮލިހުންނާއި ްއެކަނޫންްެވގެްނވާނެ ުކ،ްމަ.

ނޑުމެންްް.ޕީްސަރުކާުރގެްއިސްްސިފައިންގެްަބއެއްއެމް.ޑީ ބޭފުޅުްނގެްފަރާތުންްއެކަހަލަްކަންތައްްުކރިއަށްްދިޔައޭ.ްއަުޅގަ

ްކަމެއް ްސިަފއިންްމިފަދަ ްއެދިމާވީމަ ްތެޭރގަިއ ްްގެ ްުއފާކުރަން. ްތަޙުޤީޤުކުެރވެމުންދާތީ ްކަންަތއްްކަންތަްއތައް އެކަހަލަ

ްއެްއކިބާެވގެންް ތިބޭްބަޔަކަށް.ްބެލެންޖެހޭނެ.ްފުލުހުންްވާންޖެހެނީްސިޔާސީްމަޤާމުންްއެއްިކބާވެގެްނ،ްސިޔާސީްނުފޫޒުން

ްވާންޖެހޭނީ ްވެސް ނޑުްކަމަށް،ްއެްސިފައިން ްއެކަމައަުޅގަ ްމަޖިލީހުން ްމި ްއެއްބާރުލުންމެން ްއެކަމަށް،ްށް ދޭންޖެހޭނެ.

ްނުވާ ްމިސާލަކަށް ްރަނގަޅު ްދިވެހިންނަށް ްމިއަދު ްހިތުން ްއަޅުަގނޑު ްވާހަކަދެްއކުމަކީ ްޝުކުިރއްާޔްހިތްވަރުދީ ނެ.

ްސް.ޢިއްޒަތްތެރިްރައީ

ް

ްވާހަކަެދއްެކުވން:ްްމަދުްރިޔާޟުމެންބަރުްމުޙައްދާންދޫްދާއިރާގެް

ްިޢއްަޒތްތެ`.ްޝުކު ްފަހުިރއްޔާ ްރައީސް.ްއާދެ،ްއިމްތިޔާޒު ްމައްސަލަރި ްުކްއލި ްހުށަހެޅުްއވި ނުޑްްމީ ްއަުޅގަ އަށް

ނޑުމެންްއެްއވެްސްބަޔަކުްެއއްވެސްްިސޔާސީްޭބފުޅަކު ވެސްްސިަފއިންނާއިްްތާއީދުކުރަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރީއސް،ްއަުޅގަ

ްމުއަް،ލުހުންފު ްދެ ްޙަޤީޤަތެނުވާނެ.ްއެްއްސަާސްސިޔާސީކޮްށގެންއެ ްއެނގޭ .ްއެހެންނަމަވެސް،ްިމއަދުްއްީއްއެންމެންނަށް

ް ްފެންނަމުން ްދަްމިއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމުޅިން ްނީ ްމިްް.މަންޒަރެއްއެހެން ްއާެދ، ްފިލާވަޅުތަެކއް. ްއެހެން މުޅިން



  

ް ްވަރަހުށަހެޅުއްވި ްކަްނބޮޑުވާންޖެހޭ ްީމގައި ްބަލާއިރުގައި ްލިޔެިކޔުންތަކަްށ ްހުރިހާ ްމައްސަަލއިގެ ްގިނަްުކއްލި ށް

ް ްދިމާވެގެން ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ް ްމީަގއި ްއެބަހުރި. ްމައްސަލަތަކެއް ްަމއްސަލަމި ްކުށްކުރީމާްއުޅޭ ްބަޔަުކ ެއްް،ައކީ

ްނުބެލިްތައްކުށް ނޑުމެންނަށް ްމުޖުމީހުްއެބައިް،އަުޅގަ ްއަނބުރާ ްއަލުން ްއަނެއްކާ ްދޫކޮށްން ްތަމަޢަށް ތަކުރާރުކޮށްް،

ްޢިއް ްމަންޒަރު. ްކުރަމުންދާ ްކުށްތައް ްރައީސް، ްމިްޝަނަލްއިންޓަރނޭްއެމްނެސްޓީޒަތްތެރި ްއެއީ ްރިޕޯޓަކީ ްނެރުނު ްއިން

ވެދާނެްކަންަތއްތަކެްއ.ްީކކޭތޯްވިދާުޅވަނީ.ްް،ނަމަްކުރާްތަކެއްްދާއިމީްގޮތެްއަގއިްމިަކންރާއްޖެްއަށްްވަރަށްްބޮުޑްެގއްުލން

ް ްވިދާޅުވަީނ ްރާއްޭޖގެ ްއަނިާޔކުމި ްޕެޕަރްރުމަށްަރްއޔިތުންނަށް ްޓިްްޕްރޭްސްަޓކައި ްގޭހާޔަްާއއި ްކަރަންޓުރ ުމގުރާއިްްިއ

ް ްއޭއަނެކަްއޗަާކއި ްމިްމީްއޗަކާްއޗަާކއި ްދަންނަވަން ްވާހަކަްނުވިްއކާށޭ. ްްއުޅޭ ްއިންޓަރނޭއަކީ ްއިންްއެމްނެސްޓީ ޝަނަލް

ްބަލައިގަން ްޤައުމުތަކުން ްހުރިހާ ްބައިނަލްއަޤްވާމީ ްދުނިޔޭގެ ްރިޕޯޓަކީ ްރާއްްނަނެރޭ ްމި ްއޭެގްސަބަބުން އަށްްްޖެރިޕޯޓެކޭ.

ނޑުމެން،ްެކއްްވާނެ.ްެއހެންވީމާބޮޑެތިްގެއްލުންތަ ޖެހޭްމިވެނިްކަންތައްތަކެއްްއިޞްލާޙުކުރަން.ްެއއީްކޮންމެްްއެބަްްއަުޅގަ

ްނަމަވެސް.އްސަސާްމުއަ ްސިފައިންްއަކުން ްދިަޔީއ ްައޑުިއވިގެން ްހަފްތާގައި ްމިދިޔަ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްބުނިް، ފުލުހުން

ްމަގު ްފުލުހުންނައަޑު، ްއެފޭރުނު ްއަދި ްބައެކޭ. ްުކރާ ްމިކަން ްގޮތެްއގަިއ ްދާއިމީ ްމަޢުލޫމާތުަގއިްމީްީކ ްލިބިފައިވާ ހުންަނށް

ްްއެްމިކަން ްކުރަނީ ްމީހުން ްދަތުރުކުރުމަށްކޮޅުބަށް ްބެންކޮކަށް ްނުވަތަ ްދޭތެރެ، ްދިޔުމުގައި ތެރެއިންްދޭމަޖާކޮށްލަން

ތޯ.ްމިއަދުްބަޣާވާތުގެްަސރުކާރުންްއެހީވާްމަހުޖަނެއްެގްފަޅާއެރީްކިހިނެއްްކުރަނީ.ްއަދިްމިކަންްމިްމަގުފޭރުމާއިްވަްއކަން

ް،ކަމަށްްފުލުހުންްބުނެްހުރިްއެްޭގަގއިްހަކުރުްް،ކޮށްގެްެޗކުްއެް،ވަދެގެްއަށްްްޑރަވަރެްއގެްދުްއވާްޑްރަިއވަރެްއ،ްވޭންް

ްހަތަރު ްތިން ްލާރިތަކެއް ްަބިއވަރު ްއަތުން ްއޭާނ ްފެށިގެންްއަދި ްހިސާުބން ްއަތުލި ްމަތިން ްމައްސަަލްްފަަހރެއްެގ މި

ްބަލަ،ްފެންމަތިވެ ްމަގުފަޅާއަރައި ްފުލުހުން ްަވަގށްް،ފޭރުންްންފެށީ.ްސިފައިންނާއި ްދެރަްސެންޓުފުޅި ްވަރަށް ްމިއީ ނެގުން

އެއް.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް،ްމިްރާއްޖޭަގއިްއަުޅަގނޑުމެންނަށްްސަލާމަތީްބާރުތަކަކީްެއއީްރާއްޖޭގެްރަްއޔިތުންްްމައްސަލަ

ްމުއަްތްކުރަންޖެހޭހިމާޔަ ްދެ ްމި ްައދި ްދޭތެރޭބައެއް. ްމީހުންނާ ްރަނގަޅު ްތިބި ަގނޑުމެންްައޅުްގައިއްސަސާަގިއ

ްސެލިއުޓު ްރޯމާކުރަންޖެހޭއިހުތިރާމުކުރަންޖެހޭ. ްސީދާ ްއެހެންނަމަވެްސ، ްތެރޭަގިއް. ްކަންކަމުގެ ްފެންނަން ދުވާލު

މިްރާއްޖޭގެްހިުޔމަންްރައިޓްސްްކޮމިޝަނުންްތަޅާްއަިނޔާުކރިްމައްސަލަްްއިރައްޔިތުންގެްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންގެްަގއިގަް

ްފުލުހުން ްރާއްޖޭގެ ްޕްރޮެސކިއުް،މި ްާރއްޖޭގެ ްމި ްބަލާފަ ްމިހާތަނަށް ްސީދާްޓަރްޖެނެަރލް ްކަމެއް ްހުރިހާ ްމި ްނެތް. އެއް

ްއިންޞާްފެންނަން ްނުބަލައި، ްމިަކންކަން ްމައްސަލަްގެފުއޮތްއިރުގައި ްމިއީ ްނުގެންެދެވންޏާ އެއް.ްްކުރިމައްޗަށް

އްާޔގެްދޮރުމައްޗަށްްެއއްބުރިްގަުއ،ްކަރިގައިްއަސްްއޭާނެގްޔުނިފޯމު،ްހުރެޑިއުީޓގައިްްމީހާްތްތެރިްރަީއސްްފުލުހުންގެްޢިއްޒަ

ނޑަކަށްް،ިވޔަސްްވެސްށްްެއއްބުރިްގަލަްެއއީެއއްލީމާްްދެބުރިްގަުއ،ްތިންބުރިްގައު ނުޑްކުރިެއއީްކުެށއް.ްއަޅުްްއަުޅގަ ްގަ

ަގއިްނިކުންނައިުރގައިްޕޮލިްސްއިންޓެގްރިޓީްކޮމިޝަނުއަށްްސް،ްމިއަދުްއޭނަްޑިުއީޓްއެހެްނނަމަވެްކަމުގައިްވީްނަމަެވސް.

ް ްތިބީ ްބޭފުޅުން ްތިއްބެވި ްތިމިއަދު ްމިއަދު ްސުވާލެއް. ްކުރެވޭ ްއެއީ ްކޮމިޝަނިދާފައިތޯ ްއުފެއްދެވި ްބޭފުޅުން ްންޔަ

ަގިއްރިޕޯޓުްްއެްއޮތްްގިްކޮމިޝަުނގަިއްއެބަހިންްްއިސްމާޢީލްްޝަފީޢުްލައިގެންް،ބަޣާވާތަކުންްވެރިކަންްބަދަލުުކރުމަށްފަހު



  

ގެްެތޅިްވާަހކަ.ްވާހަކަ.ްއެމް.ޑީ.ޕީްހަރުްފަިއްވަތްއޮތްްފުލުސްްއޮފީހުގެްިދދަްބޭލިްވާހަކަ.ްީޓވީްމޯލްިޑްވސްްޮގއްވާލާްއެބަ

ްއޮފިސަ ްއަނިޔާފުލުހުންގެ ްގަޔަްށ ްދެވަނަރުން ްއޮފީހުގެ ްފުލުސް ްވާަހކަ. ްްކުރި ްރައްޔިތުންނަށްޢާއްބުރިން ހަތިޔާރުްްމު

ްތަޅާލިްވާހަަކ.ްްަފއިންގެްގޭޓުވާހަކަ.ްސިްބޭރުކުރި

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުްނ:ްޒިމުގެްމެންބަރުްޢަލީްޢާހެންވޭރުްދާއިރާްމެދު

ނޑުްފުރަތަމަްބެހޭްއުޅޭްަމއްސަލައާްއާދެ،ްމިއަދުްހުށަހެޅިގެްންްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް. ްއިނުންްގޮތުްންއަުޅގަ

ްބޭނުން ްދަންނަވާލަން ްމައްސަވެސް ްމި ްފަރާތްކަމުަގއިވާލައިަވނީ ްރައްދުވާ ްމިކަްނ ްސިފައިންްްގައި ްފުލުހުންނާއި ިދވެހި

ްބުރަ ްގެންދާ ްޑީ.އާރު.ޕީހިތްަވރުގަް،ކުރަމުން ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ްމަސަްއކަތަށް ްމެދުްގެްދަ ނޑު ްއަުޅގަ ހެންވޭުރްްނަމުގަިއ

ްުޝުކރުއަދާކުރަން ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްނަމުގައި ްަރއްޔިތުްނގެ ނޑުމެންްްދާއިރާގެ ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްވާހަކަ. ބޭނުންވާ

ް ްތެރޭަގއި ްތަނެއްގެ ްކޮންމެ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ ްއުވެސް ްމީސްމީހުން ްތަފާތު ްމިޒާޖުގެ ްމަޖިލީހަށްްތަފާުތގެ ްމި ޅޭނެ.

ްމިހާރުްލިކަމުަގއިބަލައި ްކުށްކުށުަގއި ްޖިނާޢީ ްފެނޭ ްއެބަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމައްސަަލްްިވޔަސް ްއަށް ްޕީ.ޖީ ެވސް

ނޑުމެންްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭެންކަމަށްމިްމަޖިލިސްްތެރެއިންްވެސް.ްއެހެންބަެއއްްމެންބަރުންްވާްހުށަހެޅިފައި ވުާމއެކު،ްއަުޅގަ

ތަފާތުްަވއްތަރުެގްް،ތެޭރގައިްވެްސްތަފާތުްމިޒާޖުގެްިސފައިންގެިދވެހިްވެސްްއަޅުަގނޑުމެންްިދވެހިްފުލުހުންގެްތެރޭަގއިް

ްއު ްކުރަމީހުން ްކުށްތައް ްތަފާތު ނޅޭއިރުަގއި ްއަުޅގަ ްޤަބޫލެއްްމުންދާނެކަން.ްއެހެންނަމަވެސް،ްފަހަރެއްަގއިްެވސް ްވެސް ްޑު

ްސިފައިން ްދިވެހި ްވެސް ްފުލުހުން ްދިވެހި ްއަނިޔާކޮށްްނުކުރަން ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެިހ ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ް،ެވސް

ްއަނިޔާކޮށްް ްފޭރިް،ނަހަމަގޮތުގައި ްފަހަ،ްނަހަމަގޮތުގައި ްކުރުމަކީ ްަކންތައްތައް ނޑުމިކަހަލަ ްއަުޅގަ ްވެސް ވެްސްްރެްއަގއި

ްނޫން.ްެއހެންނަމަވެސް،ްއަޅުް ްކަމެއް ްބަލައިތާއީދުކުރާނެ ްދުރަށް ނޑުމެްންތަންކޮޅެއް ްގަ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ވަރަށްްލާިއރު

ްތެރޭަގއިްމިްސާފުކޮށް ްއަހަރުްދުވަސް ްތިން ްމިދިޔަ ްވޭތުވެިދޔަ ްހައްދުފަހަނަްފެންނަންްއެބައޮތް ްވަަރްށްއަކަންތަްއތައް ޅާ

ްޤީޤަތުޙަ ްޮގސްފައިވޭ. ްގިަނެވގެން ްމައްސަލަގައި ްެއއް ްގޮްސފައިވާ ްްގިނަެވގެން ްދަންނަވާީންައކީ ނޑު އަުޅގަ

ްބޮޑަށްް ްވަރަށް ްިވސްނުމަށް ްސިޔާސީ ްނުވަތަ ްކުލަ ްސިޔާީސ ްސިފައިން ްފުލުހުންނާއި ްދިވެހި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ނޑުމެމަސައްކަތްކުރަމުންްދިޔަްތަނޭްއަޅުަގނޑުމެންްދީލާލަން ނޑުމެންެގް،ްތިބިްްނގެްސަރުކާރުްހިންުގމަށް.ްއަުޅގަ އަޅުގަ

ް ްހިންގުމަށް ްދައުލަތް ްް،ތަންތަނުގެްްއެް،ެވރިންތިބި ްމުއައްސަސާަތކުެގ ްޖެއްސުމަްށްެއ ްކުަލ ްސިޔާސީ ވެރިްނ

ްތަފާތުް ްދިޔައީ ްފެނިގެން ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްދިޔައީ. ްފެނިެގން ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްަތން ްދިޔަ މަސައްކަތްކުރަމުން

ްނުފޫޒުފޯރުވުމަށްްސިޔާސީ ްްޖަލްސާތަކަްށ ްިދވެިހ ްލައްވާޓަަކއި ްް،ފުލުހުން ްއެިކއެިކްދިވެިހ ްަލއްާވ ސިފައިން

ް ްމިދިޔަ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްދަންނަވާނީ ނޑު ްސަބަބު.ްައޅުގަ ްއެއް ްމީގެ ްތަން.ްމިއީ ްދިޔަ އަހަރުެގ3ްްމަސައްކަތްކުރަމުން

ްފުލުހުން ްދިވެހި ްސަބަބަކީ ްެއއް ްދިޔަ ްެވއްިޓގެން ްފިއްތުސަރުކާރު ްތަފާތު ްސިޔާީސްގޮތުން ްސިފައިންނަށް ންތަްއްނަށާއި

ްޤާނޫނުއަސާސީންްފިއްތައި، ްޤާނޫނާއި ނޑުމެންގެ ްދިޔުްއަުޅގަ ްކުރަމުްނ ްއަމުރުތައް ްއަުޅަގނޑުމެންްބޭރުން ންކަން



  

ނޑުމެންްޤައުމުެގްއިުޖތިމާޢީްފޭރާންް،ފޭރާންްޖެހޭ.ްައޅުަގނޑުމެންގެްއިޖުތިމާޢީްޤަބޫލުކުރަންްއެބަ ދުވަހުްންްއެއްްއަުޅގަ

ނޑުމެންނަދިޔަްތަދުވަހަށްްހަލާކުވަމުންްއަނެއްް ްދިޔައީްވޭުތވެދިޔަްތިންްއަހަރުްށްްފެނިގެންްމިންްވަރަށްްބޮޑަށްްއަޅުގަ

ްތެރޭގަް ްފެންނަމުންދުވަސް ްއެބަ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމިހާރު ްއެހެންނަމަވެސް، ްބުނެވިދާނެ. ްައޅުަގނޑުެމންނަށް ްދޭްްއޭ

ނޑުމެންޑްރަގުްބޭނުންކުާރްފަރާ ޚިލާފަށްްއާަދޔާްޚިލާފަށްްްކުރާްފަރާތްތައްްމިހާރުްކުިރއާބޭުނންްޑްަރގުް،ތްތަކުްންއަުޅގަ

ްހިފައިގިނަ ްއަް،ހައްޔަރުކޮށްްއިން ނޑުމެންނަށްޕީ.ޖީ ްއަޅުގަ ްތަން ްހުށަހެޅެމުންދާ ްމައްސަލަތައް ްއެފަދަ ްއެބަްށް ްފެނިގެން

ހެނީްދިވެހިްޖެއިރުްއަޅުަގނޑުެމންްފާހަގަކުރަންދަްއކާހެނީްމިްވާހަކަޖެންްހިތާމަޔާއެކުްފާހަަގކުރަންދޭ.ްމިއަދުްއަޅުަގނޑުމެ

ް ްމަސައްކަތްްކުރަމުންފުލުހުން ްހިސާބަްށްް،ގެންދާ ްއޮފީހާ ްޕީ.ޖީ ްދުވަހެްއގަިއ ްކޮންމެ ްމައްސަލަތައް ްއަދަެދއްެގ ގިނަ

ްމިްމައްސަލަތައްްރަސްމީް،ފޮނުވާއިރު ްއޮފީހުން ްފޮނުްޕީ.ޖީ ްގޮތުން ނުކޮްށްކިުއޓުޕްރޮސެްފޮނުވައިނުްވަންޖެހޭްފަރާތްތަކަށް

ްމިއޮތް ްކުރިއެރުންްއީއޮތުން ްއަޅުަގނުޑމެންނަށް ްމިއަދު ްދަންނަވާނީ ްފުލުހުންނަށްްް،އަުޅަގނޑު ްދިވެހި އަުޅަގނޑުމެން

ކޮށްްދިވެހިްަރއްޔިތުންަނށްްފެންނާނެްގޮތަށްްރީތިް،ޙަޤީޤަތުގައިްލިބެންޖެހޭްކުިރެއރުންްދިވެހިްފުލުހުންްކުރާްމަސައްކަތްް

ްަމއްސަލައޭްނުދާ ްައޅުަގނއެއް ްއެެހންވުމާއެުކ، ްޕްރޮސެ. ްގޮުތގަިއ ްޤަބޫުލކުރާ ްެވސްޑު ްއޮފީހުން ްޖެނަރަލްގެ ްިކއުޓަރ

ްބޮޑަށް ްމަމިހާރަށްް،މިހާރަށްވުރެ ްހަލުއިކޮށް ްފޮނުވައިވުރެ ްހިސާބަށް ްކޯޓާ ްކަންތައްަތއްްްްއސަލަތަްއ ްޚިލާފަށް ަގވާއިދާ

ްހައްަޔރުކޮށް ްފަރާތްތައް ްއަދަބުްއެް،ދުކޮށްބަންް،ކުރަމުންދާ ްދޭންޖެހޭ ްދަންނަވާީންުކށަށް ނުޑ ްއަުޅގަ ދިނުމަކީ

ްމިް ްފަސޭހައިން ްތަންކޮޅެއް ްއަރާުމގަިއ ްތަންކޮޅެއް ްރަްއޔިތުން ްިދވެހި ްއަމާންވެ ްމިހާރަށްވުރެ ްވެށި އަޅުަގނޑުމެްނގެ

ނުޑގެްވާހަކަްހަމަ.ޤައުމުަގއިްއުޅުމަށްްލިބޭްވަރަްށްބޮޑުްފުރުޞަ  ..ތެކޭ.ްއަުޅގަ

ް

ްންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

ްމުޙައް ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާ ްވެލިދޫ ްހިސާބުން ްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރު.ްއާދެ،ްމިހާ މަދުްއާދެ،ްޝުކުރިްއޔާ

ްހަވާލުވެ ްރިޔާސަތާ ްމިްމަޖިލީހުގެ ްކުރިމަތީަގއި ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ް`. ްދަންނަވަން. ދެއްވުމަށް

ްމައްް ްކުއްލި ްވާހަކައަްސަލައޮތް ްއުތުރުްްދެްއކުމަށްށް ްކުޅުުދއްފުށި ްައރުވަނީ، ްމި ްފުރުޞަތު ްއަޅުަގނޑު ްމިހާުރ ޓަކައި

ް.އަށްްޣަފޫރުްމޫސާޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުލްްދާއިރާގެ

ް

 ޣަފޫރުްމޫސާްވާހަކަދެއްެކވުން:ޢަބްދުލްކުޅުދުއްފުށިްއުތުރުްދާއިާރގެްެމންބަރުް

ްރައީސް ްޢިްއޒަތްތެރި ްދިވެހިރާއްޝުކުރިއްޔާ .ް ްޤާނޫނުތަކާ ްހެދިފައިވާ ްދައުލަތުޭޖގައި ްދިވެހި ވެރިަކްންްގެޚިލާފަށް

ްް،ފޭރިގަނެ ްފޭރުމުގެ ްބޮޑު ްމިއަށްވުރެ ްދެން ްއެރީމާ ްވެިރަކމަށް ްނުހިނގާނެބަޣާވާތަކުން ްޤައުމުަގއި ްމި ްޢަމަލެއް އެއީްކަން

ްފިހާރަކުން ްފުލުހަކު ްމިއަދު ނޑުމެން ްައޅުގަ ްކަމެްއ. ްދަންނަ ްއެްއޗެްއްނެގީމާް،ރައްޔިތުން ްގެައކުން ްވާހަަކްް،ނުވަތަ އެ

ްއީްވަނީ.ްމިްފައިްމިއަދުްމިާލފަށްްދިވެހިްދައުލަތްްފޭިރގަނެޚިްދިވެިހރާއްޖޭގެްޤަނޫނުައސާސީއާްް.ކީއެއްްނޫންްަދއްކަްނވީ



  

ްފޭރުމަށްފޭ ްފެށުން. ްނިްްރުމުގެ ްފުޓަކައި ްނިް،ލުހުންކުތް ްފުލުހުން ްކުމެަބޣާވާތްކުރި ްމުގު، ްރާަލއިޤާނޫނުއަސާސީ

،ްމީހުންްނުކުމެްގޭގެއަށްްވަދެްވީމާްދެންްއެްއެްމީހުންްޤައުީމްބަޠަލުންނަށްް،ޚިލާފަށްްނުކުމެްބަޣާވާތްކުރީމާްކާޤާނޫނުތަ

ްމިްފޭރެނީ.ްއެތަން ްފެްނނަމުން ްނޫން.ްޢިއްޒަތްތެްއީދަނީ.ްމިްޤައުމުން ްކަެމއް ްޤަބޫލުކުރާނެ ްަރއީސް،ްއަުޅަގނޑުމެން ރި

ކަންްއެީއްވެްސްެއްއވެސްްބާެރއްްލިބިގެންުނވާނެްނޫްންގޮެތއްަގއިްފުލުހުންނާއިްސިަފއިންނަށްްންޤާނޫނީްހުދޫދުގެްތެރެއި

ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްްމިއަދު ްޤައުމުަގއި ްމުޅި ްޙަޤީޤަތެއް. ްޚިލާފު ްފުލުހުންތައްްޢަްޤާނޫނާ ްހިންގި މަލުތައް

ް ްދެ ްއެ ްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށް ްނޫނީ ްހައްޔަރުކުެރިވގެން ްއަޅުަގނހިފައި ްނުކުރެވޭނެ. ްސަލާމަތެއް ްވެްސްމުއައްސަސާ ޑު

ންްއެބަްއެކުްޤައުމަށްްޚިދުމަތްކުރާްވަރަށްްގިނަްއަދަދެްއެގްފުލުހުންނާއިްސިފައިްތެރިކަމާލާޞްޤަބޫލުކުރަންްވަރަށްްއިޚް

ްއެހެންނަމަވެސް، ްފުލުހުންގެްތިބި. ްއަދަދެއް،ްސިަފއިންނާއި ްމަދު ްހިމެނޭ ްްތެޭރގަިއ ްބަޣާވާތުގަިއ ބަިއވެރިިވްމި

ްހައްޔަރުކޮށް ްހިފައި ްސިފައިން ްމުއައްސަސާްް،ފުލުހުންނާއި ްދެ ްމި ްމެނުވީ ްލިބިގެން ްއަދަބު ްދޭންޖެހޭ ްމީހުންނަށް އެ

ޙަޤީޤަތަކީްްސަލާމަތްކުރުމަކީްމިްޤައުުމގަިއްދުވަހަކުްވެްސްވާެންކަމެްއްނޫން.ްފުރަތަމަްއަޅުަގނޑުމެްންޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ

ްވެިރޔަކަށް ްްޤައުމުގެ ްފޭރިހުރި ްއެހެރީ ްވެސް ްއަމުރުމަޢުރޫފުމީހާ ްއޭަނގެ ްއެހެންވީމާ، ްއަރާ. ްވެިރކަމަށް ހިންގަންްްގެން

ްރައީްސ،ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން. ްކަެމއް ްއަޖައިބުވާންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްއެއީ ްފޭރުން ްމީހުން ތިބޭ

ނެގުމެްއްްއެއްްަވގަށްްނިްފިހާރައަކުންްގަޑިއަޅުަގނޑުމެންނަށްްވަރަށްްާސފުވާްކަންތައްތަެކއްްއެބަހުރި.ްފޭރުމަކީްހަމައެކަ

ްސެންޓްފުޅިްް،ނޫން ްވަގަށްްްނުވަތަ ްެއމެރިކާްެއއް ްހުެރގެން ްރަީއސަކަށް ްަނއިބު ްނޫން. ްދަތުރުަގިއްްނެގުމެްއ ްކުރި އަށް

ް ްރާއްޖެ ްއޮތް ްއެބަ ްހުށަހަޅާފައި ްޑިޕާޓްމަންުޓން ްސްޓޭޓް ްބޯޑަރވެސް ްދޭން.ްްއަށް ްސިސްޓަމެއް ކޮންޓްރޯލް

ކޮންޓްރޯލްްްމިލިއަންްރުފިޔާްއަށްްލިބޭްބޯޑަރ35ްންްލާގެްބޭފުޅުންްބޭނުންކޮށްގެއިޢާމަނިކުފާނުގެްްވެސް،ްއެއެހެންނަމަ

ް ްގަތީމ511ްާސިސްޓަމެއް ްއަށް ްރުފިޔާ ްް،މިލިއަްނ ްފޭރުމުެގ ްބޮޑެތި ްދެންްޢަިމައށްވުރެ ްޤައުުމގަިއ ްމި މަލުތަކެއް

ްރަުމންގެންދާްބޮޑެތިްަވއްކަންްމީލުްޤައުމުގެްވެރިޔަކަށްްހުރެްކުހަމަްބޮޑެތިްފޭރުންްއިނގޭތޯ.ްރޯމާދުވާްއީގާނެ.ްމިނނުހި

ްރިސޯޓު،އިނގޭތޯ ްކޮނަންޓާ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްނިސްބަތްވާް. ްޖަމީލަށް ްމިނިސްޓަރ ްގަންނަްންވީް،ހޯމް ްއަށް .އޭ

ްމިއެސްޓީ ްހުށަހެޅުމުން ްއަށް ްސިފަްއީޯއ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮަތކަްށ ްނޫން ްނުކުރާނަންްަވއްކަމެްއ ްުދވަހެއްްެއއް ްއެތައް .

ްރިސޯެޓއް ްއޮތް ްނެހެދި ްް،ވަންދެން ްްއަށްއެސްޓީޯއ ްޖަމީލުގެ ްލިބެމުންދާ.ވީްްއިލާއަށާްއިޢާގަތީމާ ްއަްށ ްފައިދާްްނެއޭ ބޮޑު

ްކަ ްިލބެމުންދާނެ ްގެއްލުން ްބޮޑެތި ްވަރަށް ްއަްށ ްޚަޒާނާ ްދައުލަުތގެ ްމަޞްލަޙަތުްއަކީ ްވިޔަފާީރގެ ްއެީއ، ންތައްތައް.

ްއެހެްނވީމާކުަރމުްޓަކައިްމާޔަތްކުރުމަށްހި ްކަންތައްތައް. ްންދާ ްފޭރުމުެގް، ްއަބަުދވެސް ްހިންގާނީ ްސަރުކާރުން މި

ްކުރުމަށް ްކަންތައްަތްއ ްެއ ްއެްކަންތައްތައް. ްަމގުފަހިުކރަމުން ްބޮޑެިތްްޓަަކއި ްތެޭރަގއި ްުކޑަދުަވސްކޮޅެްއގެ ދަނީ.

ްމި ްހިނގަމުން ްޤައުމުގައި ްމި ްޤަބޫލުކުްފޭރުންތަކެއް ނުޑމެން ްއަޅުގަ ްވެރިންް،ރަންޖެހޭނެދަނީ. ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ް.އެީއ

ނ ނޭގްެއްތެރޭަގއިްވެްސްއެްބޭފުޅުންނަށްްއެކަން.ްއެހެންީވމާ،ްފުލުހުންގެްޑުމެންްމިސާލަަކށްްބަލާނެްމީހުންއެއީްއަުޅގަ

ްއެް،ބީމާކަން.ްތިންްވެސްްއެްތިބީްޤާނޫނާްޚިލާފަށްވެރިް،ބޭފުޅުންްޤާނޫނާްޚިލާފަށްްކަންތައްތައްްކުރިްކަމުަގއިްވިޔަސްް



  

ްއެްންްކުރާްޤާނޫނާމީހު ންްކަމުަގއިްނޯންނާނެކަްމީހުންނަކަްށްވެސްްމާްޮބޑުްއުނދަގޫތަެކްއްމިްޚިލާފުްކަންތައްތަކުަގއި

ްުނުކމެ ްމަގުަމއްޗަށް ްމިއަދު ްޤަބޫލުކުރެވޭީތ ްމީހުންނަށް ްއެްއެް،އެ ްފޭރަމުން ނޑުމެންްްމީހުން ްއަުޅގަ ދަނީ.

ސިފައިންނަށްްްއިއިންްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންނަށާްއަދިްފުލުހުންނާްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެްރައްޔިތުންގެްފައިސާ

ްއެހެންވީމާްއެންމެންނަށް ްޚަރަދުކުރަމުންދަނީ. ްއަބަދުްްމި، ްައޅުަގނޑުމެން ްމަސައްކަތްްކަމުަގއި ރަންޖެހޭނީްކުެވސް

ް...އިްހުރިހާހުރިހާްސިފައިްނނާް.ޓަކައިްލާބަޔަށްްއިރައްޔިތުންގެްމަންފާްއާް

ް

 މަދުްވާހަކަދެއްެކުވން:ގެްމެންބަރުްއިލްހާމުްއަޙްމަނަފުށިްދާއިރާގެ

ްމިއަދު ްސިފައިންގެ ްފުލުހުންނާއި ްދިވެހި ްއާދެ، .`ްް ްކިޔަިއގެންޢަްކުރަމުންދާ ްއެމް.ޑީ.ޕީެގްްމަލުތަކޭ މިއަދު

ްހުށަހެޅުމަކީ ްހުށަހެޅި ްަމއްަސލަް،މެންބަރަކު ްކުއްލި ްނޫްނުވަތަ ްކަމެއް ްތާއީދުުކރާ ނޑު ްއަުޅގަ ްކަުމގަިއްއަކީ ން

ްޕީ.ޕީ. ްސާފުކަންދަންނަވަން.ްއަދި ްވަރަށް ްާތއީދުނުކޮށްއެމް ްއަށް ްމައްސަލަ ްކުއްލި ްމި ްވެްސްވޯޓު،ްމަތީަގއި ްވާހަކަ ނުދޭ

އަދިްއެހެންްބޭފުޅުންްވެސްްމިނިވަންްމެންބަރުްންް،ތެޭރަގއިްޤަުއމީްޕާޓީތުގައިްދަންނަވާލަން.ްއަދިްއޭގެހަމަްމިްފުރުޞަ

ކީްމިއަދުްސަރުކާުރަގއިްތިއްެބވިްޑީ.އާރު.ޕީްވެސްްއަްނަވާްާވހަކަްވެސްްދަންނަވަން.ްީމގެްހިތާމަވެސްްހިމެނިވަަޑިއގަން

ކުރުމާްކަންތައްަތއްްބޭފުޅުންްވެސްްއެްބސްޓެއިންްމިއަދުްމަޖިލީހަށްްބޭބޭފުޅުންްވަޑައިނުގަންނަާވްތިއްބެވިް،ފެނިގެންދިޔައީ

ްސަރުކާރާްކުރަމުން ްމިއަދު ްްގެންދެވީ. ްމިްވޯޓުެދއްވަންެއއްޮކޅަކަށް ްކެިރވަަޑއިނުގަންެނވީ ްބޭފުޅުންނަށް ކަންަތަކށްްްއެ

ނުޑްމާފަ ނޑުްދަންނަވާނީްމިވެސްްއަުޅގަ ްދެންްއޭެގްޒާުތގައިްހިނގާާފނެްކަމެކޭ.ްމިްރިޔަލިޓީްއެބަްްއީްށްްއެދެން.ްއަުޅގަ

ްހިތުހު ްދޭތެރޭގަިއ ްސިފައިންނާ ްފުލުހުންނާއި ްމިއަދު ްސާފުޮކށްދޭން. ްރައްޔިތުންނަށް ްލިޔެޖެހޭ ްގޮތަކަށް ފަިއ،ްރި

ްވަނީްްބާރާތްްލިޔުނީމާްވެސްްމަޖިލީހުގައިްތިއްބެވިްަވކިްބޭފުޅުންތަކެއްްމިއަދުްމިއިޖަނަވާރުްއުޫސލުންްއިބާރާތުން،ްވަލު

ްބަަލއިގެް ްމައްސަލަ ްކުއްލި ްމައްސަލަްމި ްކުއްލި ްންފަ. ްއެބަ ްގަާވއިދުަގއި ްެބހޭ ްއާ ްކަމަށްދުވަސ7ްްްބުނޭ ް،ވާންޖެހޭނެ

ްއޮތް ްުކއްލިްހިނގާފައި ްބުނޭ ްއެބަ ްވެސް ްވާަހކަ ްަމއްސަލައިްމައްސަލަިއގަްކަމެްއގެ ްކުއްލި ްއަދި ްއެ. ްބުނޭ ީއްގަިއްއެބަ

ްކަމެއްގެ ްހިނގާ ްބުނޭްކުއްލިައކަށް ްއެބަ ްވެސް ްމައްސަލަވާހަކަ ްް.ްއެަކމަކު،ްކުއްލި ްމީގެ މަސ4ްްްމަސް،3ްްކިޔާަފއި

ްވާހަކަް ްއޮްތްކަމެްއގެ ްްކުރީަގއި ްގެނެްސްމަޖިލީހުގެ ްވާހަކަފްލޯމިއަދު ްތިއްްމަޖިލީސް،ްދަްއކަންޖެހުނީގައި ބެިވްހިންގަން

ްރައީސާ ްނައިބު ްރަީއސާއި ްމިްވެރިން،ްމަޖިލީހުގެ ްލަދުގަންނަްކަުމގައިްއަދި ްފަރާތްތަްއްމިއަދު ޖެހޭނެ.ްންޒިންމާވާންޖެހޭ

ްމަްއސަލަ ްކުއްލި ްވީ ްއަޅުަގނުޑ ްވެސް ްނުފުރުނީމާ ްފަޅުން ްބޯޓެއް ްގއ. ްްމާދަމާ ްލާން. މަގުމަތިންދާްްމާދަމާއެްއ

ްެވއްޓުނީމާކަސައިްއެްއޗެްއ، ްމައްސަލަްވެސްްލް ްކުއްލި ްރުކުްއަޅުަގނުޑވީ ްމީހަކު ްލާން. ްކާެޓްއްއެއް ްތެރޭގައި އެޅުުމގެ

.ްކުއްލިްކަމެއްްހިނަގިއގެންްއޮތީްމިހާރުްވެފަްއެއްްލާން.ްއެކަހަަލްކަމެއްްމިްނުވެއްޓުނީމާްެވސްްވީްުކއްލިްމައްސަލަ

އުފައްދަންޖެހޭްޖާގަްބެވިްވެރިންނާްދޭތެރޭަގިއްސުވާލުމިއަދުްމަޖިލީހުގަިއްތިއް،ްނޫން.ްއެހެންވީމާކީްކަންތައްްކުރެވުނީްމި

ްއެ ްމައްސަލަ ްކުްއލި ްމިއަދު ްއޮތް. ްއެބަ ްދިމާލަބޭްމިއަދު ްސަރުކާރާ ްބޭނުންވަނީ ްމިއަފުޅުން ްނުވަތަ ްފުލުހުންނާއިްށް ދު



  

ްދިމާލަ ްއުަފއްދަްސިފައިންނާ ްވެސް ްސުވާލު ްމި ްބަވަންތޯ ްކުަރއްވަންޖެހޭްށް ްއަދި ްވެސް ްސިފައިން ްފުލުހުންނާއި ންޖެހޭ.

ވި،ްމިނިވަްންއޮތް.ްފުލުހުންނާއިްސިފައިންްކުރައްވަންޖެހޭްކަމަކީްމިއަދުްމިްވޯޓުގައިްބަިއވެރިްްއެހެންްކަމެއްްވެސްްއެބަ

ަގއިްމިއަުދްމައްސަަލއިްޖެހޭ.ްުކއްލިްހަދަންްއެބައަދިްއެހެންްބޭފުޅުންްވެސްްސާފުކޮށްްއެނގޭެންގޮތަށްްްމެންބަރުންނާ

ްޖެހޭްމައްސަލައޮތްްމައްސަލަްއަކީްތާކުންތާކުްއަކީްޙަޤީޤަތަށްްބަލާއިރުގައިްޙަޤީޤަތުަގއިްވެސްްމިއަދުްއޮތްްމައްސަލަްމި

ްައޑުއެހީމު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނޫން. ްސިފައިންގެްް،އެއް ްމީހުންތަެކއް ްުދވަސްވަްއެް،އެމް.ޑީ.ޕީ ްވެރިކަމުގެ ްރުްމީހުން ެއް،

ްޔުމީ ްވަގަށްނިފޯމުހުން ްތިތަކެއް ްއަޑުއެހިން. ްވާހަކަ ްބޭނުންކުރަމުންދާ ްޔުނިފޯމް ްއެ ްޤަބޫލުކުރައްވާްނަގަިއގެން ް.ބޭފުޅުން

ް ްމުސްތަޤްބަލުގައި ްގެއަކަށް ްކިތަންމެ ްފެންނާނެ ްޔުނިފޯމުއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްފުލުހުންގެ ބޭނުންކޮށްގެންްްސިފައިންނާއި

ެއްް،ރުްފެންނާނެ.ްއެއީ،ްބޭރުްދުނިޔޭަގއިްކަންތައްަތްއްކުރާްނިޒާމު.ްއެްސިފަކަންތައްްކުރަުމންދާްމަންޒަް،ވަްއކަންކޮށް

ްހިތްހަމަ ްދެކެ ްސަުރކާުރ ްއޮންނަ ްޔުްޖެއްސުމަށްނުޤައުމެްއގެ ްސިފައިްނގެ ްޔުނިޯފމާއި ްފުލުހުންގެ ްނިފޯމުްޓަކައި

ްަވއްކަން ްމިބޭނުންކޮށްގެން ްހިންގުމާ ްމާރާމާރީ ްެއއީްއީކުރުާމއި ްކަންތައްތަެކއް. ްހިނގާ ްފުލުހުންގެް، ސިފައިންާނއި

ްވަދެޓަކައިްއަުގވަްއޓާލުމަށް ްެގައކަށް ްވިދާޅުވާ ްތި ްސުވާލަކީ ްދެން، ްކޮންްް،. ްވަނީ ްހިނގާފައި ްކަްނތައް ްވިދާުޅވާ ތި

ްއެބަ ްއުފައްދަން ްސުވާުލ ްމި ްދިޔައީްދުވަސްކޮެޅްއގައިތޯ ްފެނިގެން ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްއުފައްދާއިުރްް،ޖެހޭ. ްސުވާލު ތި

ްދިޔައަޅުަގނޑުމެން ްފެނިގެން ްކެނެނަށް ްސަރުކާރުން ްމިދިޔަ ްވިދާުޅާވްްގޭރީއީ ްތި ްސަރުކާރުން ްނަޝީދުގެ މުޙައްމަދު

ްވަދެ ްކޮްށފައިް،ގެައކަށް ްިމއަދުްަވއްކަން ްެއއީ، ްނޫންވަނީ. ްެއއް ްުދވަސްކޮެޅްއގަ ްސަރުކާރުގެ ްފުލުހުންނާއިްްގެ ދިވެހި

ްފު ްއެީއ، ްއަދި ްވަނީކީ. ްވެސް ްކޮށްަފއި ްކަމެއް ްވަދެ ްސިފައިންނެސިފައިން ްއެީއ،ްޔުނިފޯމުލުހުންނާއި ްނޫން. ްވެސް ްއް

ނޑުމެންްސިފައިންނާއިމިްލައިގެންްތިބިްކޮންމެވެސްްަބެއއްްކަމަށްްމިހާރުްމަޢުލޫމާތުް ފުލުހުންގެްްލިބެނީ.ްދެން،ްއަޅުގަ

ްވާހަކަ ްމި ްދައްވާހަކަދަްއކާއިރު ްރީތިކޮށް ްވަރަކަށް ްވެސް ްކޮންމެ ްރަނގަކާލުދަްއކަން ްެއންމެ ްވެސް ްކަންނޭނގެްން .ްޅު

ތޯ؟ްރާތްްކޮބައިގެންގޮްސެގންްޖެހިްސަކަްފުލުހުންނާއިްސިފައިންދިވެހިްް،އެުޅވިއިުރަގއިސުޕްރީމްްކޯޓުގައިްަތޅުްތޯކޮބައި

ް...ޖުޑިޝަރީ

ް

 ތުލުސްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްރޮޒައިނާްއާދަމްްވާހަކަދެްއކެވުން:

ްަރީއސް.ްމި ްިޢއްޒަތްތެރި ްމައްސަްޝުކުރިއްޔާ ްކޮންމެ ްދަންނަވާފައިތަނަށް ްއަުޅަގނުޑްކުރީަގއި ްިލޔަސް ްއެއް ނީްވާްލަ

ނޑުްްދެްއކެވެންްއެބަތުންްވާަހކަބަލައިގަނެގެްންެއްމަްއސަލައާްބެހޭްގޮް.އަޅުަގނޑުމެންްބަަލއިގަންނަްނޖެހޭ ޖެހެއޭ.ްއަުޅގަ

ްއުފަލާ ްފާްހަމަ ްނެތުނުް.ގަކުރަންްހައެކީ ްވަގުުތ ްފެށުނު ނޑު ްމިްއަޅުގަ ްވިޔަސް ްބައެްއްްތަނުގައިްކަމުގައި ތިއްބެވި

ްމި ްމެންބަރުން ްވޯޓުްްޑީ.އާރު.ޕީ ްބަލައިުނގަތުމަށް ްއަމައްސަލަ ްއެއީ، ްއުފާުކރަން. ްައޅުަގނޑު ނޑުމެންްނުދެއްވީތީ ުޅގަ

ްމައްސަލައި ްމި ްވާހަކަދައްކަން ްގިނަ ްވަރަށް ްހުރި ްއެހެންވީމާ،ްަގއި ްއިނގޭތޯ. ްމައްސަލަްްކޮންމެހެންްެއބަހުރި މި

ް ްމީގެ ްނޫން ްހަބޭރުކޮށްލުމެއް ްހަްއލަކީ.ްމީގެ ްގޮތުން ްެބހޭ ްމިކަމާ ްާވހަކައްލަކީ ްރަނގަޅަށް ވާނީްްދައްކާލުން.ްއަިނޔާހަމަ



  

ްވިަޔސް ްކަުމގައި ްކުރި ްސަރުކާރުން ްއަިނޔާްމެކޮންް،ކޮންމެ ްވިޔަސް ްކަމުަގއި ްކުރި ނޑުމެންނަށްްްމީހަުކ ްއަުޅގަ އަށް.

ް ްވޭުތވެދިޔަ ްހިނގައްޖެ ްއަިނޔާކ3ްުފެނިގެން ްލައްކަ ްހަމަ ްެވސް ްމިހާރުއަހަރު ްހަމަ ްއަދި ްހުރީ. ްހަމަްެރވިފައި ވެސް

ްހިނގާފާނެ، ްަކންތައްތައް ްމިކަހަލަ ްވެްސްހަމަ ްތެޭރގަިއ ްފުލުހުންގެ ްތަފާތުްހިންސިފައިންނާއި ްެއކި ްހަމަ ްއެީއ، ާގނެ.

ކަްންކަންްމިޒާޖުގެްބޭފުޅުންްިތއްބަވާްަތނެއްަގއިްހުރިހާްއެންމެންނަކީްރަނގަޅުްމީހުންނަށްްނުވެްެވސްްހިނގައިދާނެ.ްމި

ދާއިރުަގއިްައޅުަގނޑުްދަްނނަވާނީްފުލުހުންނަށްްރައްޔިުތންްކުރާްއަނިާޔްވެްސްހަމަްްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްހަމަްފެނިެގން

ްނޫން.ްއެ ްްމަދެއް ްވަރަށްްސާފުކޮށް ްހަމަ ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްބޮލުގައިްވެސް ްފުލުހުންގެ ްމަންޒަރެއް.ްހަމަ ފެންނަމުންދާ

ް ްތަޅާވެސް ްއެްތަންްގާބުރިން ނޑިފެނޭްބަެވސް ްއެބަްތަންްބުރިްންތަޅާ.ްދަ ްގޮތްްްވެސް ްފެނޭ.ްއެހެން ްހަދާގޮތް ްވެސް

ް ްއެބަތަން ްްވެސް ްބޮޕްފެނޭ. ްއާއި ްޝެލްޓޮކްސް ްޖެހިްްއާްސޕްރޭނުވަތަ ްލޮލަށް ނޑުމެންްްތަންްފުލުހުންގެ ްއަޅުގަ ވެސް

ްއެހެންވީމާދުށި ްން. ްވާހަކަ، ްއަިނޔާެގ ްއަނިޔާގެ ްކުރާ ްމީހުން ްހުރިހާ ްހަމަ ްހަަމްްވާހަކަްދަްއކާއިރު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ވެސް

ްއެ ްދަްއކަންރަނގަޅަށް ްބަ ްވޭުތވެދިޔަ ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްދަންނަވާނީ. ނޑު ްއަުޅގަ ްހަަމ3ްްޖެހޭ ްތެރޭަގއި އަހަރު

ްތި ނޑުމެްނ ްއަުޅގަ ްއެކްިޓވިސްޓުންނަށްް،އިރުބިއޮޕޮޒިޝަްނގައި ނޑުމެންގެ ްތަހައްމަލުްއަުޅގަ ްއަނިޔާ ްަހމަ ކުރަންްވެސް

ޅާލަންްފުލުހުންްއެްއްކުރާއިުރަގިއްމުޒާހަރާްރޫްއަުޅަގނޑުްަދންނަވާނީްކޮންމެްބަޔަކުްވިަޔސްްމުޒާހަރާްޖެހުނު.ްއެކަމަކު

ނޑިނޭ ެއްް،ތިބީމަތަނެއްަގއިްތިބެންޏާްމިހެންްވާނޭ.ްދެންްްިމހާރުްމިވެނިްތާކުންްދުރަށްްދާށޭ.ްމިް.ޅިްގޮވަމުންދޭހަމަްކެ

ނޑުްދަންަނވާނީ.ްޭއގެޗެކޭްއަޅުްލިބޭްގެއްލުެމއްްެއއީްހަމަްލިޭބނެްއެއްް ްމަކުްަބއެއްްމީހުންްއޭގެްނާާޖއިޒުތެޭރގަިއްެއކަގަ

ްނެގުމަކީް ްއެކަީށގެންވާްފައިދާ ްހަމަ ްތެޭރގައިްްވެްސ ްފުލުހުންގެ ްމީހެއްްކަމެއް. ްއެކަހަލަ ްހަމަ ްހުރެދާނެ ވެސް.ްްވެްސ

ހަމަްންަކންްކުރުމުގައިްދިާމވާނެްކަހަމަްަދންނަވަނީ.ްއެކަމަުކްެއއީްައޅުަގނޑުްދަންނަވާނީްްނެތެކޭްނޫންްއަޅުަގނޑުްމި

ް ްފަހަރުކަންތައްތައް ްރަނގަޅަްށްނުދާ ްއެބަްއެންމެ ްމިް.ދޭްވެސް ްފެނުނު ްއެއްވާްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްދޮށަށް މަޖިލީސް

ެވސްްްވެސް.ްމިްތަންްބިޑިްނައްޓާް،ކުރީމަމީހުންްހައްޔަރުް،ނުކުމެްފުލުހުންގެްބައެއްްމެންބަރުންްފަހަރުްމަޖިލީހުފަހަރު

ްމަންއަޅު ްހުރި ްފެނިފައި ްއެހެންވީމާަގނޑުމެންނަށް ްޒަރުތަކެއް. ްވާހަކަ، ްބޭނުންވާ ްދަންނަާވލަން ނޑު އަކީްްއަުޅގަ

ްކަމެއް ްގޯސްކޮށް ްމީހަކު ްތެރޭގައި ްފަހަރަކުްފުލުހުންގެ ްކޮންމެ ްމިްކުރާ ނޑުމެން ްމައްސަލަްްއަޅުގަ ްކުއްލި ްހަމަ ތަނަށް

ްލާ ްކޮބައިްވެސް ްފެންނަނީ.ްއެހެންނަމަވެސް ްމި ްމިްތަން ނޑުމެން ްކަްނތައްތައް.ްއަުޅގަ ްހިނގާ ްތެރޭގައި ްރަްއޔިތުންގެ ތޯ

ނޑުމެންނަށްްހަމަްއެބަްއެްއިރުހަކަދަްއކަންްނުކުންނަވާ ނޑައެިޅގެންްޤާނޫނާްޚިލާފަށްައޅުގަ 3ްހަމަްވޭތުވެދިޔަްް،ނގޭްކަ

ެއްް،އަރުވައިގެންނާިއްފުލުހުންްއަށްްސިފައިންްމަލުތަކެއްްުކރުވާފައިްހުރިކަން.ްތުލުސްދޫްއާއިްފުނަދޫޢައަހަރުްތެރޭގައިް

ްފިޓުްހިންގި ްކޮންތާކަށް ްއެއީ ްމިޖަރީމާ ްކަމެއްތޯ. ްއޮތް ްކޮށްފައި ްދަށުން ްޤާނޫނެއްގެ ްކޮން ްކަމެއްތޯ. ްހަމަްްއީވާ ވެސް

ްކޮށްފަްޤާނޫނާ ްއެހެްނވީމާޚިލާފަށް ްކަންތައްތައް. ްހުރި ްއި ްމި، ްމިއަދު ްމައްސަލަްއަޅުަގނޑުމެން ލީމަްްއެއްްތަނަށް

ްބަލައިއަޅުަގނޑު ްމި ްދެރަެއްއނުވޭ ްޕީ.ޕީ.އެމުގަތީމެންނެއް ްއަދި ްތެދުވެމަ. ްބޭފުޅުން ނޑުމެންނަށްްް،ގެ އަުޅގަ

ްދެއްކިޔައިޝާރަތްކުރަް ްާވހަކަ ްމިކަހަލަ ްމިްސްއްވާ ްލަދެއްްއީވެސް ްކޮންމެހެން ްގަންނާނެްއަޅުަގނޑުމެން ްކަމެއްްވެސް



  

ކުރުމަކީްައޅުަގނުޑްރުކުރުމުަގއިްަވުގތުްބޭކާްލަްކަންތައްމިަކހަ،ްނޫން.ްއެހެންވީމާްވެސްްގަންނާނެްކަމެއްްނޫން.ްބިރެއް

ްނޫނޭ.ްޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްްދަންނަވާނީްކޮންމެހެންްކުރަންޖެހޭްކަމެއް

ް

ްޖާބިރުްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްކާށިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ްިދވެް.` ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޔުނީފޯޝުކުރިްއޔާ ްފައުޖުތަކާހިރާއްޖޭގެ ްއެޅި ްމިްްބެހޭްމު ގޮތުން

ްަވާކލާތުޢިއް ްމަޖިލީހުގައި ްހޯދުޒަތްތެރި ްމިއަދު ްއަޅުަގނޑު ްފުރުޞަތު ްވޯޓުކުރަން ްބިލަށް ްމި ްބޭނުމުގައި ްމިްމުގެ ދިނީ.

ްދިވެހިްފުލުހުންނަނީްދިވެހިރާއްޖޭގެްރަްއޔިތުންގެްްއިދިވެހިްިސފައިންނާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް،ްދިނީ.އަށްްވޯޓުްމައްސަލަ

ްތިބި ްރަްއކާތެރިކަމުަގއި ްލީޑަރުންާނއިްްހިމާޔަތާއި ްިސޔާސީ ްއެކި ްޕާޓީަތކުންނާއި ްިސޔާސީ ްއެކި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ބައެއް.

ް ްގޮތުން ްިސޔާސީ ްރައްދުވާޢައެިކއެކި ްހުތުރު ްބޭފުުޅންނަށް ްއެ ްފަރާތްތަކުން ްމަޖިލީހުގަްމަލުކުރާ ްމި ްއަދިްްގޮތަްށ ްއާއި

ްހަޭޅއްލަަވއި ްމިދައްވާަހކަްމަގުމަތީގައި ްޤަބޫލުކުރަންްްކަމުން ނޑު ްއަޅުގަ ްތެރޭގައިް،ދަނީ. ްއަިދްްފުލުހުންގެ ވެސް

ްްތެރޭަގއިްފައިންގެސި ްވިޔާނުދާ ްއުޅެދާނެޢަވެސް ްބަޔަކު ްފުލުހުންްމަލުކުރާ ްމުޅި ްއެހެންނަމަެވސް މުޅިްް،ކަމަށް.

ްނިސްބަތްވާ ްއެްއޗެހިްސިފައިންނަށް ްކޮްިކޔަިއ،ްޮގތަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެއީ ްކުރުން ނޫން.ްްކަެމއްްށްގެްނވާނެއެކަްނ

ްކޮންމެ ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްްމިއަދު ްނަމަވެްސ ްދިމާވި ްމަޖިލީހުެގްކަމެއް ްމި ްދިފާޢުގައި، ްަރއްޔިތުްނެގ ނޑުމެން އަުޅގަ

ްއެްގައިދިފާޢު ްއަދި ްދިފާޢުިއރެްވެސް ްސަރުކާެރއްެގ ްއޮންނަ ްސިފައިންނާއިްގައިއްަގއި ްނިކުންާނނީ .ްފުލުހުންްވެސް

ްެއކިްފަހަރުްއި،މިްމަޖިލީހަށްްހުށަހަޅާްތައްުނޖެހޭްމިއަދުްއެމް.ޑީ.ޕީްއިންްުކއްލިްމައްސަލަރާްނވާކަށްއަޅުަގނޑުމެންްހައި

ގެްވެިރކަމުަގިއްއެމް.ޑީ.ޕީްްދަްއކަމުންްދަނީ.ްއެަކމަކުވާހަކަކިަޔއިެގންްމަތިންްބަޣާވާތެއްްގެަނއީްފުލުހުންނޭ،ްސިފައިންނޭް

ްސި ްބޭނުންކޮށްގެން،ްދިވެހި ްފުލުހުން ްޤާނޫނާދިވެހި ްބޭނުންކޮްށގެން ްްޚިލާފުްފައިން ްސަރުކާރުންްޢަްއެތައް ްއޭރުގެ މަލެއް

ްއެހެން ްކުރަމުން. ްއެމް.ޑީ.ޕީްދިޔައީ ްެއކަންކަން ްހަނދާންނެތިނަމަވެސް ްމިއަދު ްމެންބަރުންނަށް ްތަް،ގެ ފާތުްއެކި

ްފުލުހުންނާް ްކުރިމަތިކުުރވަިއ،ްދިވެހި ްމައްސަލަތައް ްމީހުންގެ ްއެ ްބެހިމަގުމަްޢާއިލާތަކާއަދި ްކިަޔއި،،ްތިން މިްްއެއްޗެހި

ްވާަހކަްކުރިއަށް ްއެ ްައޅުަގނޑުމެން ްކަންތައްތަުކގައި ްނުދައްކަންްގެންދާ ްމިތާކު ްއަބަދުއެއް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ވެްސް.

ކަުމގެްވާހަކަ.ްްނުވާނެށްގެންކޮޚިދުމަތް،ްޚިދުމަތަށްްނިކުތީމާދަްއކަނީްދިވެހިްފުލުހުންނާއިްސިފައިންްއެްބޭފުޅުްނގެްވާހަކަ

މަތިންްފުލުހުންނާއިްްާވްގޮތުގެްްގޮތްްްށްްާޤނޫނާއިްަގވާއިދާްެއއްއިެރއްަގއިްއޮންނަްސަރުކާަރކުންްއަްނގާްއެްނގުންތަކައެ

ްޢަ ްއެސިފައިން ްގަާވއިދާމަލުކުރަންޖެހޭނެ. ްޤާނޫނާިއ ްމަްްހެންނަމަވެސް ްއަމުރުތަކުގެ ްކުިރ އްޗަްށްޚިލާފަށް

ްއަދާ ްފިަޔވަހަމައަްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެްއވެސް ްއެޅިަފްށް ްމިްއެއްޅެއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމައްސަލަްްނެތް.ްމިއަދު ތަނަށް

ްވާހަކަވޯޓު،ްހުށަހެޅުނީމާ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްލިބޭ.ްމިދިނީމާ ްއެބަ ްފުުރޞަތު ްމަޖިލީސް.ްރައްޔިތުންގެްްއީދައްކަން ރައްޔިތުންގެ

ްމައްސަލަ ްކޮންމެ ްއަްްމަޖިލީހަށް ްބަލައިގަންނަންއެއް ްައޅުަގނޑުމެން ްބަްއެބަްޔަސް ްމައްސަލަް،ލައިގަނެޖެހޭ. އަށްްްއެ

ްމައްސަލަް،ބަހުސްކޮށް ްނަތީްއެ ްނިކުންނާނެ ްތެރެއިން ްއަޅުަގނޑުްްޖާިއެގ ްކޮބައިތޯ ްއެބައަކީ ްވިސްނަން ޖެހޭ.ްްމެން



  

ްނެިތންްމިތާނގައި ނޑެއް ްސަްް،އަުޅގަ ްޕާޓީައކުން ްސޮިއކޮށްގެން،އެްއވެސް ްއެްއކޮށް ްފެންނަހާްްސަރުކާރަށްްރުކާރާ ހަމަ

ނޑުމެންްއެންމެންްްއެއްކޯިލޝަނެއްްހެދިފަްްގޮތަކަެށއް.ްއަދިްެއއްެވސްްޯވޓުްދޭްައޅުަގނޑުގޮތަކަށްް ނެތް.ްައދިްއަޅުގަ

ްމުހިއްއެ ްޤައުމަްށ ްވާހަކަދަްއކަިއގެން، ްއެްއކޮށް ްމައްޗަށްްމުކުެލވުންތެރިކަމާ ްމިްވާހަކަްކަންތައްތަކުގެ ެދއްކުމަށް

ްވޯޓުމަ ްއޮންނަނީ.ްއަދި ްއެްްދިނުންޖިލީހުގައި ްއޮންނަނީ ްވިސްނޭވެސް ނޑަށް ްެވއްޖެއްޔާްގޮތަށް.ްއަުޅގަ ާރއްޖޭގެްްގޮތުަގއި

ްބޭނު ްދިވެހިްސިފައިންނާއިރައްޔިތުން ްނުވާނެ ްނުވާްމެއް ްބަަޔކަށް ްއެއްވެސް ްފުލުހުންނަކީ ނޑުމެންްްގޮތަށްްދިވެހި އަުޅގަ

ްވާހަކަ ްތެރޭ ްމިތާ ްގެއްލޭދައްަކއި، ްކަރާމާތް ްއަބުރާއި ްބޭފުޅުންގެ ްއެްެއ ްއަދި ްއަނބިދަރިންނާބޭުފޅުންްގޮތަށް ްބެހޭްގެ

ްތެދުވެ ްއެަބ ްމެންބަރުން ްބަެއއް ްމަޖިލީހުގެ ްޢިްއޒަތްތެރި ްމި ްގޮތުން ްސިަފއިންނާއި، ްެއްްވިދާުޅވޭ ްމަގުމަތިން ފުލުހުން

ްއަރައިގަނެް ްގަޔަށް ްއެއީް،މީހުން ްހަދަންވީއޭ. ްވާހަކަްތަޅާ ްދައްކަިއގެްނވާނެ ްމަޖިލީހުގައި ްއަޅުަގނޑުމެން ްެއއްްްވެސް

ްް..ދަނީ.ްެވސްްކުރަމުންްމިްެއކަންކަންނޫން.ްއެކަމަކުް

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެްއެކވުން:ްރުްރިޔާޟުވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަ

ްއައްސަލާމްޢަލަިއކުމް...

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.ށްމިރަޢާމަދުްމެންބަރުްއަޙްްޓަކައިްކުޑަުހވަދޫްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްއެއްްުހށަހެޅުމަށްްބެހޭްމައްސަލަްނިޒާމާ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްމިރުްވާހަކަދެއްެކުވން:ޢާމަދުްޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްކު

ް ްޔަޤީންކަމާ ްހަމަ ްބަލަންްއަޅުަގނޑަށް ނޑު ްއަޅުގަ ްލިސްޓުން ްމި ނޑު ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްމަނިކުފާނު ްދަންނަވަންކެރޭ އެކު

ނޑަށް ްއަުޅގަ ްބޭބޭފުޅުންނަށްްވުރެްހުއްޓާ ްއެދުނު ްފުރުޞަތަށް ްފަހުން ްމަތިންްފުރުޞަތުްމާ ްދަނީ.ްހަމައެއްގެ ްތި ދެމުން

ނޑުްދަންނަވާލީްއިނގޭތޯ.ްްންކަންްތިްގެންދަވަނީ.ްެއކަންްއެތިކަންްކުރަްއވަމުންްނޫ ްނގޭތީވެްއަުޅގަ

ް

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ްމި ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ްޢިްއޒަތްްމިހާރު ްދާއިާރގެ ްުކޑަހުވަދޫ ްއަޙްތެއަރުވަނީ ްމެންބަރު ްރި ްއެއަށްފަހުްމަދު ޢާމިރަށް.

ްދާފުރުޞަތު ްވިލުފުީށ ްރިޔާޟުއަރުވާނަން ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްނިޒާމާްއިރާ ްމައްސަލަްރަޝީދަށް. އެއްްްބެހޭ

ްޓަކައިްމަޑަވެލިްާދއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމަށް.ްްހުށަހެޅުމަށް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަދެްއކެުވން:ްނާޒިމުްމުޙައްމަދުދާއިާރގެްމެންބަރުްމަޑަވެލިް

ްޢިއްް ްުޝކުރިްއޔާ ްމިއަދުއާދެ، ްއަދި ްރައީސް. ްމަޖިލީހުންްް،ހިސާބަށްްިމހާްޒަތްެތރި ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްވެްސ ދުވަހަކު

ްިއގެްމެންބަރުެގްވާހަކަްްދައްަކވަންްހުރެފަިއްއެކަމެްއްނޫންްމީހަކުްވާހަކަުފޅުދައްކަްނ،ްމެންބަރަކުްވާހަކަުފޅުްކޮށްފައިްއޮތް

ްަބއި....ްއެއް

ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމާ ްމެންބަރު ްމައްސަލަްޢިއްޒަތްތެރި ްއެރުީވްްބެހޭ ްމި ްފުރުޞަތު ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން. އެއް

ްފުރު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްމެންބަރު،ްއެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްގެންަދވާ ްއެދިަވޑަިއގެންޞަތުވާހަކަދަްއކަވަމުން ނެވުމާްއެރުވުމަށް

އަރުވަނީ،ްްކަމަށްްައޅުަގނަޑށްްއެނގޭތީ.ްއެހެންކަމުން،ްިމހާރުްފުރުޞަތުްމިްނެތްްއިޢުތިާރޟެއް،ްގުިޅގެން.ްއެހެންވީމާް

ްފުރުޞަތު ްދާއިއަޅުަގނުޑ ްކުޑަުހވަދޫ ްމެންބަރު، ްޢިްއޒަތްތެރި ްއޮތް ްއަޙްމަދުްއަުރވާފަިއ ްމެންބަރު ްިޢްއޒަތްތެރި ާރގެ

ްމިރަށް.ޢާ

ް

 ްވާހަކަދެއްެކުވން:ްމިރުޢާކުޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙުމަދުް

ނޑުްޤަބޫެލއް ނަޑށް..ްމިްނުުކރަންްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްއަުޅގަ ް.ފުރުޞަތުްއަޅުގަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.ްއަޙްމަދުްބަރުްއިލްހާމުއެއް،ްގެމަނަފުށީްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްެތރިްމެންްބެހޭްމައްސަލަްނިޒާމާ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް



  

 ްކަދެއްެކުވން:ވާހަދުްއިލްހާމުްއަޙްމަގެމަނަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުް

ނޑަށްްފެނޭް ްފަށްްވެސްްއެދެން.ްއުނިކުެރއްވީީތ،ްރިާޔސަތުންްމާްނަންްގެމިރުޢާޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްއަުޅގަ

ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްފުުރޞަތުޔާސަތުރި ނޑު ްއަުޅގަ ްއެހެންން ްގެންދިަޔއީ ްމި ްއެްއގޮތަށްްއަރުވަމުން ްދުވަހެކޭ ްވެސް ްޕާޓީތަކަށްް، ހަމަ

ފަހުަގއިްއަުޅަގނޑުްމިްދެނީްަވކިްޕާޓީައކަށްްްދެމުން،ްއެދިވަަޑއިެގންނެވިްތަރުތީބުން.ްޕާޓީތަކަށްްފަހުގައިްޭއގެފުރުޞަތު

ްމެންބަނުނިސްބަތް ްޢިއްޒަތްތެރި ްފަހަރަކު ްމިވާ ްދެމުން ްއެގޮތުގެްރަކަށް ްހަމަ ްރިޔާސަތުންްްގެންދަނީ. ްމިއަދު މަތީން

ްޚިލާފަށް ްގެންދާްއުސޫލާ،ްގަާވއިދާ ްދާއިރާގެްނޫނިއްޔާ ްވިލުފުށީ ޢިްއޒަތްތެރިްްޚިލާފަށްްނެތިން.ްއެހެންނަމަވެސް،ްމިހާރު

ްފުރުޞަތު ްމެް،ދޫކޮށްލެއްީވމަމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާިއރާގެ ްކުޑަހުވަދޫ ްދެއްވީމަފުރުޞަތު ްމިހާރުްް،ންބަރަށް ނޑު އަުޅގަ

އެއް،ްވަިއކަރަދޫްދާއިރާެގްްބެހޭްމައްސަލަްއެްފުރުޞަތުްކުޑަހުވަދޫްދާިއރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްމިްދެނީ.ްނިޒާމާ

ްރިފަށް.ްމެންބަރުްޢަލީްޢާްްޢިއްޒަތްތެރި

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ްއްކެވުން:ހަކަދެވާްރިފުކަރަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްޢާވައިް

ްވިދާ ްރިޔާސަުތން ްދެންމެައކު ްަރއީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްޝުކުރިއްާޔ ްމީހުންނަށް ްޕާޓީަތކުެގ ްޢާއްުޅވެއްޖެ މުްފަހުއޭ

ްމެންބަރުގެްމައްސަލަ ްދީފަިއްްމެންބަރުންނަށް،ްމިނިވަންްމެންބަރުންނަށް.ްމިނިވަން ްމީހުންނަށް ްާޕޓީތަކުގެ ްއުޅެނީތޯ އެއް

ްމާްފަހުންްލިބެންޖެހެނީ.ް

ް

ް

 ްޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

ްމިހާތަނާއަޅުަގނޑު ްލިސްޓުްްހަމައަށްްމެން ްގޮއްސަ،ްއެއީ ްހަމަ ްމިޢަމަލުކުރަމުން ްއެމްްގައި .ޑީ.ޕީ،ްޕީ.ޕީ.އެމް،ްއޮންަނނީ

ްޕީ.އޭ، ްޢިްއޒަތްތެރިްްޑީ.އާރު.ޕީ، ްނިސްބަތްވެަވޑައިުނގަންނަވާ ްޕާޓީއަކަށް ްވަކި ްއަދި ްޕާޓީ ްޤައުމީ ްޕާޓީ، ޖުމްހޫރީ

ްތަރުތީބުންްމެންބަރުން ްފުރުޞަތުްނަށް.ްމި ްެވސް ްދުވަހަކު ްމިކޮންމެ ްނުޭވްްއަންނަނީ.ްއެހެންވީމާ،ްމިއާްދެމުން ޚިލާފެއް

ްއެހެންްވިދާޅުވީމަ ްމެންބަރު ްޚިލާފެއްްނުވޭ.ްއެހެންނަމަވެްސ،ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިންްް،މިއަދުްވެސް.ްމިއަދުްެވސް ޖެހިގެން

ައޅުަގނޑުްމިހާރުް،ްށްްއިޢުތިރާެޟއްްނެތޭ.ްެއހެންވީމާއެރުވުމަރުޞަތުފުްއެްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރަށްް،މެންބަރުްވިދާޅުވީް



  

ްމިކަ ްދެން ްއެރުވީ. ްމި ްމައްސަލަްންފުރުޞަތު ްނިޒާމީ ްމެންބަރުން ްނަހައްދަވައިްްޢިއްޒަތްތެރި ްއަކަށް ނުނެންގެވުމަށްް،

ްއަރުވަންްވާހަކަެދއްެކވުމަށް.ްތުފުރުޞަމިރަށްްޢާމަދުްރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއަޙްދަންނަވަން.ްމިހާރުްކުޑަހުވަދޫްދާއި

ް

 ްކަދެއްެކުވން:ވާހަމިރުްޢާމަދުްޑަހުވަދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްކު

ްިތް ްމަނިކުފާނު ްނޫނޭ ްަގާވއިދަކުން ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްހަމަ ްރަީއސް.ްއާދެ،ްައޅުަގނޑު ޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި

ން.ްމަނިކުފާނަށްްޝުކުރުދަންނަވަްޓަކައިްއެްކަމަށްްތެރިްމެންބަރުްދޫކޮށްލިކަންތައްްކުެރއްވީ.ްވިލުފުށީްދާއިރާގެްިޢއްޒަތް

ތަނުގަިއްްދެމުންްދިޔައީ.ްމިއެދުނުްބޭބޭފުޅުންނަށްްފުރުޞަތުްްވުރެްމާްފަހުންްފުރުޞަތަށްއެހެންނަމަވެސް،ްއަޅުަގނޑަށްް

ްފުފުރުޞަތު ްމެންބަރުން ްނިސްބަތްުނވާ ްޕާޓީތަކަށް ްޕާޓީތަކަށާއި ްއަންނަނީ ްމަތީންްދެމުން ްތަރުތީބުގެ ްއެދިފައިވާ ރުޞަތަށް

ްކޮށްފަިއްއޮ ްއެކަން ްކުރީގައި ްމަނިކުފާނުްސާފުމީގެ ްވިދާޅެއްތީ.ްއަދިވެސް ްހިް،ނުެވވޭްްސާފުކޮށް ގޮތެއް.ްްދިޔަގައިނކަން

ްމައްސަލަ ްދެން ްވާހަަކްދޫކޮށްލީ.ްއަޅުަގނޑު ްކުރިއަށްއަްއޭގެ ްމިދާނަން.ްއާދެ،ްމިއަުދްހުށަހެޅިފަްިއގެން ްކުްއި އްިލްވާ

ގަިއްއްސަަލއިެގްެއންމެްފުރަތަމަްޕެރެގެރާފުމިްުކއްލިްމަް،ގޮތުންްއަޅުަގނޑުްވެސްްދަންނަވާލަންްއޮތީްްގުޅޭްއާމައްސަލަ

ްމު ްސިފައިންަނކީ ްފުލުހުންނާއި ްވިދާުޅވޭ ްއެބަ ްސާފުކޮށް ްަބލަހައްޓަންވަރަށް ްއަމަން ްޤައުމުގެ ްބައެއްކަން.ްޅި ޖެހޭނެ

ްރަ ްމުޅި ްސިފައިންނަކީ ްހެވާފުލުހުންނާއި ްމިއަދުްްއިއްޔިތުންނަށް ްބައެއްކަން.ްއެކަމަކު ްމަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެ ްއަށް ލާބަ

ް ްުހށަހަޅާފައި ްަމއްސަލަ ްމި ްއަކީ ްކޮށްފައިހިތާމަ ްއެކަން ްފަރާަތކުން ްހިތާމައާއޮތް ްހަމަ ނުޑ ްއަުޅގަ އެކުްްނުާވކަން.

ްކޮްށފައި ްއެކަން ްކެރޭ ްފުދަންނަވަން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްހިތްހަމަނުޖެހުނީތީވެނުވާކަން. ްދޭތެރޭ ްމީހަކާ ް،ލުހުންގެ

ްޤަބޫލެއް ނެޑއް ްއަުޅގަ ްކަމަކަށް ްހަަދންޖެހޭނެ ްގޮތުަގއި ްތަނެއްގެ ްކަުމނުދާ ްައކީ ްމުއައްސަާސ ްމިްްމުޅި ުނކުރަން.

ްމަޖިލީހެ ްލިބިގެްނވާ ްބާރު ްުކރުމުގެ ްކަމެއް ްކޮންމެ ްޢަޛުމަޖިލީހަކީ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ްވެސްްލުއް. ްބާރު ްކުރުމުގެ

ްހަދަިއގެން ްޤާނޫނެއް ްޢަމަލުކުރެވޭނެ ްމެދު ްފުލުހުންްވެސް،ްފުލުހުންނާ ްމަޖިލީހަށް.ްއަދި ްމި ްވަނީ ފުލުހުންނާްް،ލިބިގެން

ްމަޖިލީހުންް ްމި ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްލިބިގެންވޭ.ްއެކަމަކު ްމިްމަޖިލީހަށް ްބާރު ްޢަމަލުކުރުމުގެ ްގޮތަކަށް ްބޭނުން މެދުްވެސް

ްމަޖިލީހު ްމި ްހިނގައްޖެ ްބަިއވެރިެވގެންފެނިގެން ްސިފައިން ްފުލުހުންނާއި ްނުނިކުމެވި ްއަޅުަގނޑުެމން ްތެރެއިން މިްް،ގެ

ފުލުހުންްްކުމެްތިބިްދުވަސްްވެސް.ްއެްދުވަހުްވެސްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްމިތަނުންްނުނިޖިލީހުގެްދޮރުތައްްތަޅުއަޅުވަިއ،ްމަ

ްމިއަ ްސަބަބަކާރަނގަޅު. ްއެންމެ ްހަމައެކަނި ްގޮްދު ްހިތްހަމަނުޖެހޭ ްދިަޔއީތީވެްހުރެ ްަބދަލުވެގެން ްވެރިކަން މުޅިްް،ތަކަށް

ްވެ ްބަހައްޓަން ްޤައުމުަގއި ްސިފައިންނަކީ ްހެޔޮފުލުހުންނާއި ްެވސް ްބައިތިއްބަން ްުނވަތަ ްބައެއްސް ްދޭހަްާވވަރު ްނުވާްކަމަށް

ނޑުްދަންނަވާނީްދެންނެވީްބަހައްޓަންްހެޔޮނުވާވަރުްބަެއއްްކަމަްށްޤަބޫލުކުރެވޭްގޮތަށްްވާހަކަެދްއކުމަކީްއަޅުްްގޮތަށް،ްމި ގަ

ނުޑް ްއަުޅގަ ްތެރޭގައި ްފުލުހުންގެ ްނޫނޭ. ްކަމެއް ްކޮށްގެްނވާނެ ްބަޔަކު ްލޯބިކުރާ ްޤައުމަށް ްނުަވތަ ްނަޒަރަކުން ްޤައުމީ އެއީ

ްވޭ ްއެބަ ްވިދާުޅވެފައި ްބޭބޭފުޅުން ްަވޑަިއގެންނެވި ްމިނިސްޓަރުކަމުގައި ްތިބި،ްހޯމް ްއެބަ ްޤަބޫލުކުރަން ފުލުހުންެގް،ްވެސް

ނޑުްވެސްްޤަބޫލުކުރަންްެއކަން.ްްވެސްްއެބަްތިބިތެރޭގައިްމިހާރު ކަމަށްްގަާވއިދާްޚިލާފަށްްމަސައްކަތްކުރާްމީހުން.ްއަުޅގަ



  

ްތަހައަް،ޚުދު ްއެކަން ްމިއީ ްވެސް ްބަޔަކުއްޅުަގނޑަކީ ްފުލުހުންގެ ނޑަކީ. ްައޅުގަ ްވިކްޓިމެއް ްއޭގެ ްމީހެއް. ްމަލްކޮށްފަިއާވ

ްބަޔަކާ ްފުލުހުންގެ ްގުިޅގެންްރާވަިއގެން ްއަިނޔާް،އެްއކޮށް ްެއކަމުގެްްބޮޑު ްައޅުަގނޑު ްއަޅުަގނޑަކީ. ްމީހެއް ްދިން އެއް

މުޅިްމުއައްސަާސެގްޝައްކުްއެބަްއޮތްްއަިދވެސްްފުލުހުންގެްތެރޭގައިްތިބިްމަދުްމީހަކު.ްއެކަމަކުްވެސްްއަޅުަގނޑުމެންް

ްއަޅުްއެްްދުވަސްދުްއވާލައިް ްވަަރކަށްތަނަކީ ްއެްއވެްސ ްމީްްަގނޑުމެން ްޮބޑެތި ްއިހުުކޑަކުދިންނާއި ވަުރެގްްކުރާރާމުތިހުން

ްނުހެދުމަށް ްައޅުްތަނަކަށް ްމަަސއްކަަތކީ ްކުރާ ްއެ ްހަރާމްޓަކައި ްަޤއުމަށް ްދަންނަވާނީ ްަޤއުމަްށްަގނޑު ްެއއީ ކޯރުވުމޭ.

ްސަލާމަތާއިް ްޖީލުތަކަށް ްއޮތް ްއަންނަ ްވެސް ްމާދަމާ ނުޑމެން ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްދަންނަވާނީ. ްއަޅުަގނޑު ހަރާމްކޯރުވުމޭ

ްމި ްޕެރެގެރާފުްުކއްްރައްކާތެރިކަން ްފުރަތަމަ ްމަްއސަލައިގެ ްއެލި ްބަޔަކީްގައި ްތިބި ްަކންކުރަން ްފަދައިން ްވިާދޅުވާ ހަމަް،

ް ްހޯދައިދިނުމަށްފުލުހުން. ްހިމާޔަތް ްރަްއޔިތުންނަށް ްމަޖިލީހަކީ ްއޮްޤާނޫނުހަދާ ްހަދަން ްޤާނޫުނތައް ްމަޖިލިސް.ްޓަކައި ތް

ްްމިްއެހެންވެއްެޖއްޔާ ްވެސް ްޤާނޫނުތަކަކީ ްހެދޭ ްލާބަތަނުން ްހެވާއި ްޤައުމުގެ ްމުޅި ްރައްޔިތުންނާއި ްހެދޭްްމުޅި އަށް

ްއެބަްޤާނޫނުތަކަށް ްވަިކްްވާން ްއެހެނެއްނޫން. ްދަނީ ްފެންނަމުން ްމިއަދު ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެހެންނަމަވެސް، ޖެހޭ.

ްް،ބަޔަކަށް ްމިއަދު ްކުރީތީ ްކަންަތއް ްގޮތަކަށް ްމައްސަަލއާވަކި ނޑުމެންނަށް،ްމިްބެހޭްމި ްއަުޅގަ ްދިޔަީއްްގޮތުން ފެނިގެން

ް...ންންނާއިްސިފައިންނާްދިމާލަށްްބަވަެއއް.ްފުލުހުްއެކަހަލަްމައްސަލަ

ް

 ްވާހަކަދެްއެކވުން:ްރަޝީދުްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟު

ްހުް.عليكنްسالملا ްމިއަދު ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްމައްސަލައާޝުކުރިއްޔާ ްކުއްލި ްމިދާ ގޮތުންް ބެހޭްށަހެޅިގެން

ްއެމް.ޑީ.ޕީންްއަޅުގަް ްދިމާލަށް ްފުލުހުންނާ ްިމއަދު ްއަދި ްަބލައިގަތުމަށް ްމައްސަލަ ްމި ްމިއަދު ްބޭނުންވަނީ ްދަންަނވަން ނޑު

ްބުނު ްެއއްެޗއް ްމިއަދުބޭނުންވާ ްދިނީ ްމި ްފުރުޞަތު ްމީހުންގެްްުމގެ ްތިިބ ްހަދައިގެން ްކޯލިޝަްނ ްތެޭރގައި ސަރުކާރު

ްކަ ްހިތާމަކުރަންޖެހޭ ްއަޅުަގނޑުެމން ްމިއީ ްމެދުސަބަބުން. ްއެއީ ްްމެއް. ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރެގ ޢަލީްހެންވޭރު

ްމިްޢާ ްވެްސ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްާދއިރާެގ ްދުވާފަރު ްނުެދއްވި. ްވޯެޓއް ްމިއަކަށް ްފެންނަކަމަށްްްޒިމް ްމިއަދު ކަމަށް

ްމިކަވޯޓު ްމިއަދު ްމެންބަރުްވެސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްއެހެންމެްކާށިދޫ ްހަމަ ްފެންނަކަމަށްްވޯޓުމަްދެްއވި.ްއަދި ދެއްވި.ްށް

މިްސަރުކާރުް،ްނަމަވެސްްނޑުމެންްކޮށްގެންްނެތްކަުމގަިއްވީންޓެއްްއަުޅގަްެއގްރީމެް.ބަބުންްމިްދިމާާވްކަމަކީމިއީްމީގެްސަ

ްމިާއއެުކަގއިްްއވަންޖެހޭނެްކަމެއް.ްއާދެ،ްހަމަދިފާޢުކުރުމަކީްމިްސަރުކާރުގެްކޯލިޝަންަގއިްިތބިްބަޔަކުްކުރަްް،މާޔަތްކޮށްހި

ނޑުމެންްަބހުސްކުރެވެމުންްމިދާްމުއައަޅުަގނޑުްދަންނަވަންްބޭނު ިމއަދުްހުންނެވިްހޯމްްްއްަސސާގައިންވަނީްމިއަދުްއަުޅގަ

ްމިނިސްޓަރަކީްއެއީ...

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ްނިޒާމާ ްމައްސަލަްއާދެ، ްރޮޒައިްބެހޭ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްތުލުސްދޫ ްހުށަހެޅުމަށް، ްއާދަމަށްްއެއް ނާ

ްއަރުވަން.ްފުރުޞަތު

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ްކަދެްއކެވުން:ވާހަތުލުސްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްރޮޒައިނާްއާދަމްް

ްަރއީސް ްގޮތާް،ްޢިއްޒަތްތެރި ްވޯުޓްދޭ ނޑުމެން ްޮއްތްްބެހޭްއަުޅގަ ްުސވާލުކުރުމުެގްފުރުޞަތު ްމެންބަރަކަށް ްއެހެން ޮގތުން

ނޑަކަށްްނުފެނޭްމަޖި ްލީހުގެްގަވާއިުދގެްތެރެިއން...ކަމަކަށްްއަުޅގަ

ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމައްސަލަްނިޒާމާ ްނިޒާމާްބެހޭ ްދަންނަވަން. ްގެންދެވުަމށް ްކުިރއަށް ްވާހަކަ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން. ބެހޭްްއެއް

ްހުށަހެޅުމަށްްމައްސަލަ ްމަްއސަލަްއެއް ްއެހެން ްމިނޫން ްހުށަހެޅުްއވުމަށްްޓަކައި ްގެްއެއް ްދާއިރާގެްޓަކައި މަނަފުށީ

ްއަރުވަން.ްށްްފުރުޞަތުމަދަޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިލްހާމުްއަޙްޢިއް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ްކަދެއްެކުވން:ވާހަްމަދުއިލްހާމުްއަޙްދާއިރާގެްމެންބަރުްްގެމަނަފުށީ

.ްބޭފުޅަކުްުޅވަންޖެހޭނެއެއްތޯ،ްނޫންތޯްވިދާްގުިޅގެްންނިޒާމީްނުކުތާްވިާދޅުވިްވާހަަކއާްދެންމެްއެްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް،

ް..ގޮތުްނ.ްބެހޭްދައްކަވާްވާހަަކއަކާ

ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމައްސަލަްނިޒާމާ ްއިށީނދެވަަޑއިގަތުމަށް.ްްބެހޭ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދަންަނވައިފިން. ްއަޅުަގނޑު ްނޫނޭ އެްއ

ް ްގެންެދވި ްރިޔާޟުވާހަކަދަްއކަވަމުން ްމެންބަރު ްުކރިއަށްްރަޝީދުްޢިއްޒަތްތެރި ްނިންމާލުމަްށްްވާހަކަކޮޅު ގެންޮގސް

ްއަރުވަން.ްފުރުޞަތު

ް



  

 ްވާހަކަދެްއެކވުން:ްރަޝީދުްވިލުފިށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟު

ސަލަްއަކީްމިއީްހޯމްްމިނިސްޓަރާްއަދިްކޮމިޝަނަރްއޮޕްްއާދެ،ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް،ްިމއަދުްއެމް.ޑީ.ޕީންްހުށަހެޅިްމައްް

ދެންނެވިްފަރާތުންްތާއީދުކުރާކަންްދައްކަިއދޭްހުށަހެޅުމެއް.ްއަދިްއެކަންްްހެޅުނުްމައްސަލައަކަށްްމިދެކޮޅަށްްހުށަްޕޮލިސްއާ

ޝަންްހަދާފަ.ްއެްއެކުްކޯލިްވަނީްޑީ.އާރު.ޕީއާްޓީދިޔައީ.ްއެހެންކަމުންްދިވެހިްޤައުމީްޕާްއަޅުަގނޑުމެންނަށްްފެނިގެންްމި

ްނަ ްޕާޓީގެ ްޕާޓީގެ،ްޤައުމީ ްހޯމް ްމިއަދު ްރައީސް ްޑީ.އާރު.ޕީެގްއިުބ ްއަކީ ްޕޮލިސް ްކޮމިޝަނަރްޮއފް ްއަދި މިނިސްޓަރަކީ.

ްމި ްޙަޤީޤަތް ްމިދެންނެވި ްދިޔައީ ްމި ްފެނިގެން ްމިއަދު ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްއެހެންނަމަވެސް، ގޮތަށްްްމެންބަރެއް.

ނޑުމެންްފެނިގެންްދިޔަްޙަީޤޤަތަކީްމިއީ...ް،އޮތްކަމުަގއިްވީނަަމވެސް ްއަުޅގަ

ް

 ްވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއކެް

ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްވާހަކަދައްވަމުންްގެންދަާވއިުރގައިްެއހެންްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްދަތިނުވާްކަހަލަްގޮތަކަށްް

ްއެހެންް ްގެންދަާވއިރުަގއި ްވާހަކަދަްއކަަވމުން ްމެންބަރު ްޢިްއޒަްތތެރި ްއިނގޭތޯ. ްަދންނަވަން ްބެހެއްޓެވުމަށް ޢަމަލުތައް

ްރުން...ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަ

ް

 ްވާހަކަދެްއެކވުން:ްރަޝީދުްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟު

ނޑުްވަރަށްްހިތާމައާ ހިްޤައުމީްޕާީޓްެއކުްދަންނަވަންޖެހޭްޙަޤީޤަތަކީްމިކަމުގެްސަބަބުންްދިވެްހަމަްއެހެންމެްމިއަދުްއަޅުގަ

ްޑީ.އާރު.ޕީއާ ްމަޢުލޫްއާއި ްއެ ްޚަބަރާއި ްއެ ްހިނގައްޖެ. ްރޫޅިގެން ްކޯިލޝަން ްަރއްޔިތުންނަށްްއޮތް ްދިވެހި ްމިއަދު މާތު

ނޑުްއެގޮތަށްްިމްނިންމީ ނޑުްޤަބޫލުކުރާްް،އަޅުަގނުޑްފޯރުކޮށްދެން.ްެއީއްއަުޅގަ ރުްޑީ.އާރު.ީޕްާއިއްޮގތުގަިއްމިހާްއަުޅގަ

ްޕާޓީ ްރައްޔިތުންނަށްްއާޤައުމީ ްދިވެހި ްމިއީ ްނޯންނާނެ. ްކޯލިޝަނެއް ްމެސެޖެއް.ްްއެކު ްރަނގަޅު ްދިން ނުޑ ްއަުޅގަ ޓަކައި

ްޅުަގނޑުމެންްކަތިލާކަށް...އަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް..ޒިމް.ގެްޢިއްަޒތްތެރިްމެންބަރުްޢަލީްޢާހެންވޭރުްދާއިރާްމެދު

ް

 ްވާހަކަދެްއެކވުން:ްރަޝީދުްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟު

ް.ނުދެ..ްޑީ.އާރު.ީޕއަކަށް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ްމެންބަރުން ްގެންދަްްޢިއްޒަތްތެރި ްވާހަކަދަްއަކވަމުން ްަދތިމިހާރު ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްޢަމަލުތައްްާވ ްގޮަތކަށް ނުވާނެ

ްބެހެއްޓެވުމަށްްދަންނަވަން.ް

ް

 ްވާހަކަދެްއެކވުން:ްރަޝީދުްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟު

ްހިތާމައާ ްވަރަށް ްހަމަ ްމިއަދު ްމިްއެހެންކަމުން ނޑު ްއަުޅގަ ްމިއަދުްއެކުަގއި ްމިްވާހަކަ ްހަމަްްދަންނަވަން ްއަދި ޖެހުނީ.

ްއެހެންމެްއަޅުަގނޑުމެން...

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރު...

ް

 ްވާހަކަދެްއެކވުން:ްރަޝީދުްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟު

ްށްްގެންދާނަން...ކުރަމުންދާްމަސައްކަތްްއަޅުަގނޑުމެންްކުިރއައަޅުަގނޑުމެންް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެްޢިްއޒަތްތެރިްެހންވޭރުްދާއިރާްްޒިމް،ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްމެދުރު،ްޢިްއޒަްތތެރިްމެންބަރުްޢަލީްޢާޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަ

ްނޭޅުމަށްްދަންނަވަން.ްއަށްްހުަރސްްވާހަކަދައްަކވަމުންްގެންދަވާްޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރުގެްވާހަކަް،ޒިމްމެންބަރުްޢަލީްޢާ

ް

 ްވާހަކަދެްއެކވުން:ްރަޝީދުްވިލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްރިޔާޟު

ނޑަށްްެގއްލިގެންްިދޔަްަވގުތުްދެއްވާނެ ނޑުްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް،ްއަުޅގަ ްއަުޅގަ ްުއއްމީދުކުރަން.ްއާދެ،ްމިއަދު،ްކަމަށް

ްރޫޅާލި ްޑީ.އާރު.ޕީ ްދަންނަވާީނ ްައޅުަގނޑު ނުޑކޮށްލައިްޑީ.އާރުް،ގޮތަށްްއާދެ، ނޑުފު ްފު ްމެދުް.ޕީ ްމައުމޫނާ ްރައީސް ގެން

ްކަންްތިރާމާބޭއިހު ްއުސޫލުން ްކުރި ްކަންތައްަތއް ްއެހެންވީމާއެކު ްނޯންނާނޭ. ްޕާޓީ ްޤައުމީ ްުކރަންދެން ިމއަދުް،

ްފު ްދިވެހި ްޚިދުމަތާއަޅުަގނޑުމެން ްސިފައިންގެ ްބަްލުހުންނާއި ްވަހުމުދޭތެރޭގައި ްޝައްާކއި ްހިތުަގއި ްންއުފައްދަްެއއްގެ

ްމިްއާއެމް.ޑީ.ޕީްް،ޑީ.އާރު.ޕީ ްގުިޅގެން ްުކށްވެރިކުރަން.ްއާެދ،ްމިއަދުެގްްެއކު ްބޮޑަށް ްވަރަށް ްމަސައްކަްތްއަޅުަގނޑު ކުރާ

ްޭއރުގައިް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްައއިްްޙަޤީޤަތަކީ ްދައްކަމުން ނޑުމެން ްައޅުގަ ްއޭުރވެސް ްައކީ، ްވާހަަކ ްައިއ ްދަްއކަމުން ވެްސ

އެަތއްްބަިއވަރުްޑީލްތަކެއްްހެދިްބައެކޭ.ްްވެސްްއެކުަގއިްކުީރގެްސަރުާކރާް،ަގއިްޮއވެވާހަކަްއަކީްއިދިކޮޅުްބަެއއްގެްގޮތު

ވެސްްއަުޅަގނޑުމެންނަށްްފެނިގެންްދަނީްމިްކޯލިޝަނުގެްތެރެއިންްބޭުނންވާްހުރިހާްމަޤާމަކާއިްހުރިހާްްއަދިްހަމަްމިއަދު



  

ްއެމް.ޑީ.ޕީއެްމަންފާ ްހޯދުމަށްފަހުގައި ްއެްްއާްއް ްކުަގއި ްމަޑީލް ްއެމް.ޑީ.ޕީަހދާ ްއެޖެންާޑްްއާންޒަރާއި ްއެމް.ޑީ.ޕީެގ ެއކުަގއި

ނުޑ... ްކުރިއަށްްނެރެގެންްކަންަތއްްުކރަމުންދާްމަންޒަރު.ްއެހެންނަމަވެސް،ްއަުޅގަ

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްމްޒާމަދުްޙަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްބިލެތް

ްް.الزحينްالزحويްهللاްبسن

 

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަޢިއްޒަތް ްއަޙްތެރި ްމެންބަރު ްޢިއްަޒތްތެރި ްގެންދަާވ ްވާަހކަދައްކަމުން ްކުިރއަށްރުން، ްަޙމްޒާ ގެންދެވުމަށްްްމަދު

ްދަންނަވަން.ް

ް

 ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްމަދުްޙާމްޒާބިލެތްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙް

ްކަމަކަް.الزحينްالزحويްهللاްبسن ްމައުޟޫފުރަތަމަ ްމި ްހުށަހަޅަން ނުޑ ްއަޅުގަ ްތިބިްޢުގަށް ްއެދިފައި ްފުރުޞަތަށް އި

ްލިބޭ ްފުރުޞަތު ްފަރާތްތަކަށް ްދިގުކުރުްްހުރިހާ ްވަގުތު ްވާހަކަގޮތަށް ްހުށަހަޅާ ނޑު ްއަޅުގަ ްޢިއްޒަތްތެިރްމަށް ދަންނަވަން.

ްފު ްމިއަދު ްހިތާމަކުރަން ްައޅުަގނޑުމެން ްޔުނިފޯމުގަްރައީސް، ްސިފައިންގެ ްރައްޔިތުންެގްލުހުންނާއި ްފަރާތްތަކުން ްތިބި އި

ްކަންބޮޑުްްމެދުގައި ްޔުނިފޯމު ްއެ ްގޮތަށް ްހިތާމަކުރާްވާ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްހިންގުމަކީ ްފޭރުން ްވަްއކަންކުރުމާއި ބޭނުންކޮށްގެން

ްރައީްސ،ްއަ ްއިހުތިރާމުކަމެއް.ްޢިްއޒަތްތެރި ްހިތުންްސިފައިްނނަކީ ްއިހުތިރާމުލިބެްޅުަގނޑު ްބައެއް.ްފުލުހުންނަކީ ްންޖެހޭ

ްޤަދަ ްައޅުަގނުޑމެން ްބައެއް. ްއެހެންނަމަވެސް،ްފުލުލިބެންޖެހޭ ްބައެއް. ްޢިއްޒަްތްލިބެންޖެހޭ ްބަަޔުކްރާއި ްތެރެއިން ހުންގެ

ްްޔުނިފޯމު ްދިޔުބޭނުންކޮށްގެން ްހިންގަމުން ްޢަމަލުތައް ްއުފެިދގެންދާނެްމިފަދަ ްބިރުވެރިކަން ްތެޭރގަިއ ްރަްއޔިތުންގެ މަކީ

ްފުލުހު ްއެދެން ްައޅުަގނުޑ ްރައީސް، ްޢިްއަޒތްތެރި ްއެހެންކަާމއެކު ްވީހާކަމެއް. ްމައްސަލަްން ްމި ްރަނގަޅަށް ވެްސ

ްމިްމައްަސލަްޝަރުޢީްނިޒާް،ކޮށްޤީޤުތަޙު ްތެރެއިްންވީހާއަދި ްމު ްލިބޭޤޫޢުވެްސްބޮޑު ްެއްފަރާތްތަކަށް ްގޮތަކަްށްބާެތއް ނެ

ްދިޔު ްނިމިގެން ްިވޔަސް،ްމިކަން ްސަރުކާުރަގއި ްރައީސް،ްރައީްސްމައުޫމނުގެ ްކަމެއް.ްިޢއްޒަްތތެރި ނުޑްއެދޭ ްއަުޅގަ މަކީ

ްވިޔަސްްރައީ ްސަރުކާުރގައި ްވަޙީދުގެ ްރައީސް ްއަދި ްިވޔަސް ްސަރުކާުރގައި ްނަޝީދުގެ ްސިފައިންގެްް،ސް ފުލުހުންނާއި

ްއަނިޔާް ްެއއްވެްސ ްރައްޔިތުންނަށް ްދިޔުްފަރާތުން ްލިިބެގން ްނޫން.ްެއއް ްކަމެއް ްޤަބޫލުކުރާ ްއަުޅަގނޑުމެްނ މަކީ

ްނަހަމައެހެންކަމު ްަރއީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްފުލުހުްން، ްދޭްގޮުތގައި ްރައްޔިތުންނަށް ްފުލުހުން ްބޭނުންކޮްށގެން ްބާރުގެ ންގެ

ޓަކަިއްްމީހުންްކުރަންޖެހޭްކަންތައްތައްްކުރުމަށްްއަނިޔާްައކީްައޅުަގނޑުމެންްަޤބޫލުކުރާނެްކަމެއްްނޫން.ްފުލުހުންްއެބައި

ްއެބައި ްބާްފުލުހުން ްއެ ްއެހެންނަމަވެސް،ްނަހަމަގޮތުަގއި ްބޭނުންކުރަންޖެހޭނެ. ްބާރުގެ ްމީހުންގެ ްބޭނުންކުރާ ކުރުމަކީްރުގެ

ްއިދިކޮޅު ްއަޅުަގނޑުމެން ްޚާއްަޞކޮށް ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްކަމެއް. ްކުށްެވރިކުރާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަމެއް. 8ްހަދާ



  

ްހިފެބް ްބަޔަކު ްތެރެއިން ްފުލުހުންގެ ްިދވެހިރާއްޖޭެގ ްފިޔަވަޅުްރުއަރީގައި ްއެއީ ްޖަރީމާތަކަކީ ކަމެއް.ްްއެޅެންޖެހޭނެންގި

ްފިް ްއޮތްްޔަވަޅުއޭގެތެޭރގައި ްވެރިންނާއިްްޭނޅި ްފުލުހުންގެ ްހިުތން ްއަޅުަގނޑު ްކަމެއް. ްހިތާމަކުރާ ްއަޅުަގނޑުމެން ކަމީ

ްޚިލާފަ ްގަވާއިދާ ްޤާނޫނާއި ްދިވެހިރާްއޖޭގެ ްވެރިން ްބަޔަކާްސިފައިންގެ ްތެރެއިން ްފުލުހުންގެ ްތެރެއިންްްށް ްސިފައިންގެ ްއަދި

ްފިޔަވަޅު ްޢަމަލަށް ްކުރި ްް،ނަމަްނާޅާބަޔަކު ްދިވެހިްފުލުހުންގެ ްމަތިން ްމުއައްަސސާގެ ްސިފައިންގެ ްާއއި މުއައްސަސާ

ްފުލުހުންނާއިް ްރައީސް. ްޢިއްޒަްތތެރި ްދުވަހެއް، ްހިތާމަކުރާނެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެއީ ްދުވަހަީކ ްހިނގާނެ ރައްޔިތުން

ްބާރު ްދީފައިވާ ްތެރެއިން ްޤާނޫނުގެ ްނަހަމަސިފައިންނަށް ްބޭނުންކޮށްގެން ްއެއްވެގެ ްަރއްޔިތުްނނަށް ްވެރިެއްއގެ،ްގޮތުގައި ސް

ްވިޔަސްް ްވަޙީދު ްރަީއސް ްވިޔަްސ، ްނަޝީދު ްަރއީސް ްވިޔަްސ، ްމައުމޫން ްއަމުރަްށްް،ރައީސް ްބޭފުެޅއް ްއެްއވެސް މިއިން

ްއަ ްނަހަމަގޮތުަގިއ ްދުވަހަީކްް،ނަމަްނިާޔކުރާރައްޔިތުންނަށް ްެއ ްހިނގާނެ. ްމަިތން ްމުައއްސަސާތަުކގެ ަރއްޔިުތންގެ

ްމަޖިލީ ްރައްޔިތުްނގެ ްކަމެއް.ްވީއިރުްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްހިތާމަކުރާނެ ްެއކަމަށް ްވެރިން ްހުރިހާްސިޔާސީ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްހާއި

ްހުރެ،ް ްމިތާ ްހަުރއަޑުން ްޮގވާލަން.ްފުލުހުންނާއިއަޅުަގނޑު ްތެެރއިންްްސިފައިންެގްވެރިންނަށް ްސިފައިންގެ ފުލުހުންނާއި

ްހިނ ްމި ްހިނދުން ްމި ްފަރާތްތަކަށް ްޢަމަލުކޮށްފައިވާ ްގަާވއިދަށް ްވާހަކަްޤާނޫނާއި ްޮގވާލާ ނޑު ްއަޅުގަ ްފިޔަވަޅުއެޅުަމށް ދަށް

ްދަންނަވަން.ްޝުކުރިްއޔާ.ް

ް

 ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްއިންްމަނިކުގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްނިހާނުްޙުސަވިލިމާފަންނުްދާއިރާ

މިްަގިއވީްުއއްމަތުް،ފުލުހުންނޭްޤައުމުްދޭްފަޚުރޭް،ޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރިްަރީއސް.ްއަުޅަގނޑުމެންްއަހަމުންްއަންނަން

ްއެމް.ޑީ.ީޕް ްމަސައްކަތް ްައުގވައްާޓލުމުގެ ްސިފައިންގެ ްދިވެހި ްފުލުހުންނާއި ްދިވެހި ްޤައުމުގެ ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ އިތުބާރޭ.

ްއުފެދި ްޖަމާޢަތެއް ްޖަމާް،ނަމުގައި ްގޮޅާއެ ްފުލުހުން ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްހިސާބުންްޢަތުން ްދިން ްނަން ްަނމުގައި ފޯްސގެ

ްފުލުހުންގެ ްދިވެހި ްްފެއްޓިގެން ްބޮޑު ްޢައެންމެ ްޖަމާޢަތް ްކިޔާ ްމި ްއެމް.ޑީ.ޕީއޭ ްވެކަމުގައިދާވާތްތެރިންނަކީ ނިމިގެްން،

ްތާ ްމިހިނގައްޖެ. ްފައުޖުތަކަށްްްއަބަދު ްސަލާމަތީ ްދިވެހިރާްއޖޭގެ ްނުހުއްޓޭނެ. ނަޑކުން ްފަސްގަ ްދިވެހި ްމި ކަމެއް

ްއިންތިހާ ްފަރާތްތަކުން ްއުފެއްދި ްއެމް.ީޑ.ޕީ ްނަމުގަިއ ްޤައުމަްށްއަރުޅިްްޮބޑެތިް،އަށްްއެމް.ޑީ.ޕީެގ ްމި ްެއއީ ންނަ.

ްވެިރންބަޣާވާތް ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްފަރާތަކީ ްވާތީވެ.ްްގެންނަންްމަސައްކަްތުކރި ްއަހަރުގެްނޮވެމްބަރުްމަހ1988ްްުކަމުގައި ަވނަ

ްސިފައިންނަށ3ްްް ްފުލުހުންނާއި ްޤަރާރުގަިއ ްހުށަހެޅުއްވި ްމި ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްތެރި ްވަގުތު. ްފަތިހުގެ ްދުވަހުގެ ވަނަ

ކަންްޢިއްޒަތްތެރިްމުގެްތެރެއަށްްނުފެތޭކުއްިލްމައްސަލައިގެްމަފްހޫ،ްަކއިގެްދިޔަްވާހަގޮތެްއަގިއްދެކެވިްޚާއްޞަް،އަމާޒުކޮށްް

ހުރިްއެއް.ްބަލައިނުގަންކަމީްހިތާމަްރަޝީދު،ްިވލުފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްހުަށހެޅުއްީވްރަނގަުޅްނުކުތާްމެންބަރުްރިޔާޟު

ނޑުްދަންނަވަ ގެްދަށުންް)ށ(ގައިްބަޔާްނކުޭރްމިްމާއްދާގެް)ހ(145ްއްލިްމައްސަލަްހުށަހެޅޭ،ްލާނަންްކުއިްކަމެއް.ްއަުޅގަ

ް ްައކީ ްމައްސަލަ ްކުއްލި ްމަޞްލަޙަހުށަހެޅޭ ްަޤުއމުގެ ްނުވަތަ ްއަސަރައްޔިތުްނގެ ްސީދާ ްފަދަތަށް ްކަމެއްްްބޮޑުް،ރުކުރާ

ް.ްދިމާވުމޭްކުއްލިައކަށް ްމިުކއްލިައކަށް ްކަމެއް ްދައްކަްްދިމާވި ްވަތަނުަގއި ްޤަރާރުބައްަލވާ ްދަންންމި ނަވާލަްން.ްއަޅުަގނޑު



  

ްހަވީރުބޭފުްތި ްވަަޑއިގަންަނވާ ްާވޝަނަށްޅުން ްއޮންލައިން ްް.ނޫހުގެ 31ްްތާރީޚަކީ ްސަފުާހ2111ްްޮއގަސްޓު ހަވީރުނޫުހގެ

ްބައްލަވައި ްއެމް.އެން.ޑީ.އެމިހާރު ްފެނިވަަޑއިގަންަނވާނެ ްްންފުލެްއވީމަ ްބަޔާނުގަިއ ްފުނެރުނު ްގޮތުގައި ލުހުންްބުނި

ްްކޮށްފައިްހައްޔަރު ްކޯޕަރަލާވަނީ ްއިބްރާހީމުންްސ ްޢަލީ ްލް ްް/ްޅ.ހިންނަވަރ26ްު، ްޕްރަިއވެޓް ްއަދި އިްންޙުސަްއާރާމުޭގ

ް ްމ.ް/ްލ.މުންޑ23ްޫމާހިރު، ްްމިފިނިފެންމާގޭ. 31ްްދެންނެވީ ްމުޙައްކެނެްްއިްގ2111ަޯއގަސްުޓ ްނަޝީދުެގްރީގެ މަދު

ްޔުނީް ްސިފައިްނގެ ްފޯމުވެރިކަމުަގއި ްތިބި ްގައި ްބަޔަކު ްްފުރަމާލޭގެދިވެިހރާއްޖޭގެ ްެގއެްއެގ ްވާހަަކްފޭރިގަތެރެއިން ތް

ލަތަކާްޙާވަގުުތގެްްމިއީްމިޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްހުށަހަޅުއްވީ.ްްއެހެންވީމާ،ްކޮންްވާަހކަެއއްތޯ.ްހަވީރުނޫހުންްރިޕޯޓުކޮށްފަ

ގޮތަކީްިދވެހިރާއްޖޭެގްްެވގެްންއުޅޭްމިނޫން.ްްގޮތެއްމިއީްމިއަދުގެްސަުރކާރަކާްގުުޅންހުރިްް.ެއއްްނޫންްގުޅުންހުރިްވާހަކަ

ްދެ ްސިފައިން ްރުޅިްފުލުހުންނާއި ްއަށް ްއިންތިހާ ްބައިަގނެޑއްކެ ްއެް،އަންނަ ްކުްއެމް.ޑީ.ޕީ ްގެންދާނެ.ްަކންތައް ރިއަްށ

ް ްްމިއަޅުަގނޑުމެްނގެ ނުޑަގއި ްފަސްގަ ްއިރާދަކުެރއްިވއްާޔްދުهللاްޤައުުމގެ ްއެމް.ޑީ.ޕީެގ ްވެްސްމި ްފޯސްްވަހަުކ ގެްގުްނޑާ

ް ްގެްނދިމަސައްކަތްތައް ްފުލުހުންނާްމަކަށްޔުކުރިއަށް ްޖާގަްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްސިފައިންނެއް ްްއި ްނުދޭނެ. ްއޮީތްދެއެއް ން

ްއަޅުަގނޑަށް ްކުރަންޖެހިފަ. ްމިއަދުްސުވާލެއް ްއެބަ ްކިަޔއިްފެނޭ ްގޮތް ްރަނގަޅަށްެފށުނު ްވަރަްށ ްއަުޅަގނޑުމެންް.ދޭން

ް ްކިހިނެރައްޔިތުންނަށް ްއެނގެްނޖެހޭ ްއެބަ ްމިްއްކަން 2113ްްް.އުޅެނީްވެގެން ްފެއްޓިގެން ްއަހަރުން ވަނ2115ްްަވަނަ

ް ްދޭތެރޭަގއި ްއ2115ްްިއަހަރާ ްފެއްޓިގެން ްސަލާމަްްއ2118ާން ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްެއކިްދޭެތރޭގަިއ ްތަފާތު ްބާރުތަކަށް ތީ

ްގޯނާކޮށްްގޮތް ްގޮތުން ްވާހަކަޖެއްުސން، ްބަެއއްެގ ްއެބަކުރި ްޙާްަދއްކަްނ ްމިއަުދގެ ްއަދި ްމިލަޖެހޭ. ްއަްށްްތުގައި ވާހަަކ

ްވާހަކަ ްރިޢާޔަތްކޮށް ްރާަވއި،ޖަންގަލީދަްއކާއިުރ، ްކަންތައްތައް ްމި ްއުސޫލުން ްދަސްކޮްގެ ްށްދީަރއްޔިުތންނަށް ްދިވެހިް،

ކުރަންްބޭނުްނވަނީްްއިތަކަކާްއްކަންތައޮތީްކޮންކަހަލަްްގެްފުަރަގހުގައިފުލުހުންގެްއަުގަވއްޓާލަންްމަަސއްކަތްކުރާްފަރާތްތަކުް

ްކޮންކަހަ ްއެބަކަންތައްތަެކއްލަ ްދަސްކޮށްދޭން ްކިަޔއިދީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވެސް ްޖެހޭ.ްދިްްކަން ްޖުޑިޝަރީ އަށްްވެހިރާއްޖޭގެ

ްދިވެހިރާއްޖޭ ްކުރި ްަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަން ްކުރީގެ ްނަީޝދުގެމުޙައްްގ.ކެނެީރގޭގެ ދިވެހިާރއްޖޭގެްްއަމުރަށްްމަދު

ްދެންްވަނީްކިހިނެއްްް،މަނަްަރންްދިވެހީންގެްަބޔަުކްނުނިކުތްްކުލުްކުށްވެރިއެްޢަމަް،އަރައިގަތީމަފުލުހުންގެްފައުޖުތަކުންް

ް 6ްްހެއްޔޭ؟ ްމިްއިގ2112ްަފެބްރުއަރީ ްރަްއޔިުތންތަކެއްްޤައުމުގެްައޅުަގނޑުމެންގެ ްފަރާތުް،ފުރަމާލޭގެ ދެްް،ންދެ

ްތެރެއަށް ްތަނެްއގެ ްއޮތް ްއެްއވެފަިއ ްބަޔަކު ްެބލެހެއްްޚިޔާލެްއގެ ްއެކަން ްގޮތުން ްސަލާމަތީ ްޤާނޫނީ ގޮތުންްޓުމަށް

ް،ނަމަްތަނުންްއުފުރާލުމަށްްކުރިްއަމުރަށްްފުލުހުންްތަބާވިްހުންގެްފައުޖުްއެދިވެިހރާއްޖޭގެްފުލުކުރެވިަފއިްއޮތްްމެންޑޭޓު

ރާއްޭޖގެްސަލާމަތީްްމުްއެއްްމަރުކަޒުްކަމުގަިއވާްމިރާއްޖޭގެްފުރަމާލޭގެްއެްނމެްމުހިއްފަހުންްދިވެހިްވީްކިހިނެއްޯތއޭ.ްޭއގެ

ްަކއިރިްގެރުތަކުބާ ްއިދާރާ ްެއއްވެްއަްށ ްފުލުހުން ްޭއގެް،ދިވެހިރާއްޖޭެގ ްއެްއވެްނުވަަތ ްްއެް،ަބޔަކު އެންެމްމީހުންެގ

ްއިސްވެިރޔާއާ...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ްމައްޗަންޮގޅިްދެކުނުްދާއިާރގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދުްމަޑުމަޑުންްއިންނަވާ.

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްއިންްމަނިކުއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްނިހާނުްޙުސަދާވިލިމާފަންނުް

ްޖަވާބު ްފުުރޞަތަށް ްއެދުނު ްވީހީްނަްދިންބައްދަލުކުރުމަށް ްްކިހިނެއްްމަ ްދިވެހިރާއްޭޖގައިްބާަވއޭ. ްމި ނުޑމެންގެ ް،އަުޅގަ

ްއެންމެް،މާލޭގައިްްމެްނގެއަޅުަގނޑު ްފަށުގައިްއަޅުަގނޑުމެން ްކަެމއްްްތީގައިކުރިމަްއެންމެންް،ފެްނނަ ހިނަގއިދިޔަ

ްބަދަލުކޮށްްއޮޅުވާަލއި ްގޮްތގޮތަްށ ްޙާް،ެއކި ްނޫން ްގޮތް ްނިޔާކުރާ ްލަތު ްގޮތްގޮތަށް ްއެހެން ވާލަންްޮއޅުއެކަން

ްފައިދާްމަސައްކަތްކުރުމަކުންް ްލިބޭނެ ނޑުމެންނަކަށް ްްއަުޅގަ ްިމއަދުްްނޯންނާނެ.އެއް ްނޫންތޯ ްވަގުެތއް ްމަޖިލީހުގެ ްމި

ނޑުމެންްމިއަށްްވާހަކަދައްކަްންބޭނުންދަނީ.ްްބޭކާރުެވގެންްމި މިފަދަްް.އަށްްވޯޓުނުދީްތިބީކީްނުވެގެނެއްްނޫންްމިްްއަޅުގަ

ްވާހަކަ ްދެްކިތަންމެ ްެއއް ްއެއްިކދާނެ. ްޤައުަމށް ްދިވެހި ްމުހިއްކަމަކު ްކަންތަމު ްކިތަންމެ ްއެބައްތަކިތަންމެ ްހުރިްކެއް

ްނިންމަންޖެހިފަ ްއެޖެންޑާަގއި ްމުހިއް. ްމާ ްކަްމިއަށްވުރެން ްތެޭރގަިއްމު ްމުައއްސަސާ ްފުލުހުންގެ ްއެބަހުރި. ންތައްތަކެއް

ް ްމީހުން ްއުޅޭ ްމުައއްަސސާގައި ްސިފައިންގެ ްަކމަކުންްކުރިނުވަތަ ްކުރި ްއެަކކު ްނުވަތަ ްް،ުކށަކުން މަްއޗަށްްއެންމެންގެ

ް.މިއަދާްހަމަައށް..ްފުރޮޅިގެންނުދާނެ.ްދުނިޔެްފެށުނީއްސުރެއެކަންް

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްފުރުްޙަސަންްލަޠީދާއިރާގެްމެންބަްހިތަދޫްދެކުނު

ް ްމައްސަލަިއގަް.بزكاتَالسالم عليكن ورحوت هللا و`. ްުކއްލި ްހުށަހެޅިފައިވާ ްދަންނަްއިމިއަދު ނޑު ްވަންްއަުޅގަ

ނޑުްވޯޓުބަލައިގަތުމަށްްބޭނުންވަނީްމިްމައްސަލަް އެއީްކޮްނމެްމީހަކަށްްވެސްްލިބިގެންވާްް.ދިނީމޭނުފެންނަްކަމަށްްއަޅުގަ

ްމައްސަަލއިގަްްޙައްޤުގެ ްމި ނޑަށް ްައުޅގަ ްވީމާ، ްނުވާބަހުސްްއިތެރެއިން. ްކަމަކަށް ްފެންނަ ްމަޖިލީހުގައި ކަމަށްްްކުރުމަކީ

ްރައްކާތެރިކަންް ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ްބޮޑަށް ްއެންމެ ްެތރޭގައި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްޙަޤީޤަތުގައި ްފެންނާތީ. އަޅުަގނޑަށް

ްފަރާތްތަކުންް،ދޭންޖެހޭ ްއެ ްވެސް ނޑުމެންނަްށ ްލިބޭްއަޅުގަ ްތަފާތުްް،ރައްކާތެރިކަން ްމައްޗަށް ްފަރާތްތަކުގެ ދޭންޖެހޭ

ްފޯރާނެޚިޔާލު ްނުފޫޒުތަްއ ްތަފާތު ްައގުްފަދަްތަކާއި ްފަރާތްތަކުގެ ްއެ ްގޮތަކަށް ްކަހަލަ ްެވގެންްެވއްޓޭ ްކަންތައްަތއް ގޮތަކަށް

ނޑުމެންގެްތެޭރގައިްކޮށްގެްނވާނެްކަމެއްމަކީްއަދިޔު ނޑުކަްުޅގަ ޢަމަލުކުރީ.ްޙަޤީޤަތުގައިްްއެޮގތަށްްަމށްްނުފެންނާތީްއަޅުގަ

ްއިހުތިރާމުއަޅުަގނޑުމެ ްއެނެަކކަށް ްއެކަކު ްް،ނުކޮށްން ނޑުމެން ްއަގުްއަުޅގަ ްބަޔަުކގެ ްއަެނއް ަވއްޓާލަންްއެއްަބޔަކު

ްރަް،މަސައްކަތްކޮށްް ްސަލާމަތާއި ނޑުމެްނގެ ްމަސައްކަތްްއްކާތެރިކަަމށްއަުޅގަ ްފުލުހުންގެްޓަކައި ްސިފައިންނާއި ްކުރަންެޖހޭ

ްކުރެވެްވަްއޓާލުމަށްގުްއަ ްމި ްއެބަޓަކައި ްއަޅުަގނޑުމެން ްމަސައްކަުތގައި ްވިްމުންދާ ނޑުމެންގެްޖެހޭ ްއަޅުގަ ސްނާލަން.

ްްމަގަށްކުރި ްައޅުަގނުޑމެންގެ ްްމިޓަަކއި ްޖީލަށްވަގުތު ްއަޅުގަްްިމއޮތް ްއަމަންއަމާންޓަކައި ްތެރޭގައި ކަމާިއްނޑުމެްނެގ

ނުޑގަްްއެކުްސުލްޙަވެރިކަމާ ްރޭގަ ްނިދި،ައޅުަގނޑުމެން ްހަމަްއި ްރައްކާތެިރކަން ްފަރާތްތަކުގެ ްއެ ްނިދޭނީ ެއްނިދި

ވާތީްކުށްތަްއްްކަމަށްހުންނާނެ.ްއިންސާނުންްްމައްސަލަތައްެވސްްްކަށަވަރުެވގެން.ްޮކންމެްބައެއްގެްތެރޭަގއިފަރާތްތަކަށްް



  

ލޭެންއްޔާްބެނުބެލޭްކަމަށްްވެއްޖެްް.ވާނެބަލަންއެްމަްއސަލަތައްްބަލަންޖެހޭނެ.ްއެްކުށްަތއްްކުެރވިެގންްދިޔައިމަްކުރެވޭނެ.ް

ނޑުމެންްހޯދައި ނޑުމެންގެްމައްޗަށްްވެކުރުމައްކަތްކުރަންޖެހޭްމަސަްއެކަމަށްް،ގޮތްތައްްއަުޅގަ ކަމެއް.ްސްްލާޒިމްކީްއަުޅގަ

ް ްކަންތައްަތއް ްގޮތަކަށް ްނޫން ްނަތީޖާއަކަށްއެ ްތެރޭގައިްެވގެންްކުރުމުގެ ނޑުމެންެގ ްއަޅުގަ ނޑުމެންގެްްދާނީ އަުޅގަ

ްތަރައްޤީްް،ޓަަކއިްއެރުމަށްކުރި ްއަްއަށްްްައޅުަގނޑުމެންގެ ްތެޭރގަޓަަކިއ ނޑުމެންގެ ްކޮށްދެްއވަންުޅގަ ްކަންތައްތަްއ ޖެހޭްިއ

ްދިޔުްފަރާތްތަކަށް ްގެއްިލގެން ްއިތުބާރު ްއޮންނަ ްމިސާލެއް ްރަނގަޅު ްވަަރށް ްޭއގެ ްދަންނަވަން. ްބޭނުންވޭއަުޅަގނޑު ް.ން

ް.ބޭރުގެްބަަޔކުްއެްތަންްހިންގަމުންްދިޔައީް.އެކަންްދިމާީވްކީއްެވގެންތޯް.ށްއޮތީްހުސްކޮްއެްމިއަހަރުްރެްރިސޯޓުހެރެތެ

ްއަޅުގަް ްފެްބރުއަރީ ްތެރޭގައި ްހިނަގއިގ8ަނޑުމެްނގެ ްއި ްުހޅުޖެހުމުގެ ްއެްދިސާއާހާދިޔަ ްފުލުހުންނަކީ މީހުންނަށްްްގުިޅގެން

މީހުންްބުނީްތިމަންނަމެންްކުރިމަތީގައިްްއެް،ންތިބުމީހުންްޤަބޫލުކޮްށެގންްތިބިްކަމަށްްއެްރައްކާތެރިކަންްދޭންޖެހޭްބަެއއްް

ްނެތްފު ްރައްކާތެރިކަން ްލުހުންނަށް ްިދޔައޭ. ްފާހަގަވެގެން ްސަބަބަށްހެންއެކަން ްޤައުމުްްވީމާ،ްއެ ްމި ްތިމަންނަމެން ޓަކައި

ްދަނީއޭ ްްމިް،ދޫކޮށް ްސަބަބުން ްޭއގެ ްދަނީއޭ. ްދޫކޮށްފައި ްދެރަްއައްޑުތަން ްލިބިެގންދިޔަ ކަންްނިކަމެތިް،އަތޮޅަށް

ްމިހާރު ްމިއަޅުަގނޑުމެން ްއިހުދަްވެސް ްނެތިގެންދިޔަްް.ކުރަމުންސާސްނީ ްފުރުޞަތު ްވަީޒފާގެ ްތެރެއިން ނޑުމެންގެ އަޅުގަ

ްެގއްލުން.ް ްލިބިގެންދިޔަ ނޑުމެންަނށް ްއަުޅގަ ްބަލާއިރު ްގޮތުން ްއިޤްތިޞާދީ ްމި ްމިކަަހލަ ްއެހެންވީމާ، ދިއުން.

ްއަޅުް ްަރއްކާތެރިކަން ްތެރޭގައި ނޑުއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްހޯދައިގަ ްރައްޔިތުންނަށް ްއެމެން ްއަބަދުވެސް ްފުލުހުން ްތިބޭ ްދޭން

ްލި ްރައްކާތެރިކަން ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްމަސައްކަތަކީ ްމަސައްކަތްމީހުންގެ ްގޮތަކަށް ްހުރިހާ ްއެްބޭނެ ްއެހެންވީމާ، ްކުރުން.

ްކަންަތއް ްދިމާާވ ްއަގުްސަބަބަށްޓަކައި ްއެންމެންގެ ްްަވއްޓާލުމަށްތަުކގައި ްމިއަުޅގަޓަކަިއ ްމަސައްކަތްްްނުޑމެން ކުރާ

ްއެބަ ްޖީލަށްްހުއްޓާލަން ްއޮތް ްުކރިއަށް ްައޅުަގނޑުމެން ްޙައްޤުަގއި ްރަްއޔިތުންގެ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ަޓަކިއްްޖެހޭ.

ްފަރާތްތަކަށް ްތިބި ްދައްކަން ްަނމޫނާ ްތެރޭަގއި ްރަް،އަޅުަގނޑުމެްނގެ ްދެްއކުމަށްނަމޫނާ ްގޮުތަގއި ވެްސްްޓަަކއިްނގަުޅ

ްއެބަ ްްއަޅުަގނޑުމެން ްމިއާ ްޖެހޭ ްިވސްނައި، ްފުންކޮށް ްގޮތްްމިދޭތެރޭގައި ްތެރޭަގިއްނޫން ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ގޮތަށް

ްކުރުމުގެ ްނެރެްލުަތއްޚިޔާްކަންތައްތައް ނޑުް،އެހެންީވމާްން.ކުިރއަށް ނޑުްއަުޅގަ ްއަުޅގަ ްބޭނުންވަނީ މެްނެގްދަންަނވަން

ް ްކުރެވިތެރޭގައި ްޚިޔާލުތަެކއް ްެތރޭގައިް،ތަފާތު ނޑުމެންގެ ްދޭތެރޭގައިްއަުޅގަ ްނިންމުންތަކާ އަޅުަގނޑުމެންެގްްނިންމޭ

ނިޑގެންދާްކަހަލަްގޮތަކަށްްކަންތައްތައްްުގޅުންެއއްބަަޔކުްއަނެއްްބަެއއްގެްތެރޭގައިް ނޑުމެންެވެގންްދިޔުްކެ ެގްމަކީްއަޅުގަ

ްްތެރޭގައި ްކުުރމަށް ްކަމެއް.ހުރަސްއެޅިގެކަންތައްަތއް ްތަރައްޤީްްންދާނެ ންޖެހޭްކުރަްޓަކައިްއަށްްޤައުމުގެ

ނޑުެމންގެްމަސައްކަތް ނޑުމެންގެްތެޭރގައިްމިްްނުދެވޭނެްސަބަބަކަށްްފުރިހަމަްގޮުތގައިްްހިއްސާތަުކގަިއްއަުޅގަ ްވާތީްައޅުގަ

ނޑުްއެް ްްވާހަކަްވެސްްމިްފުރުޞަތުަގއިްދަންނަވާލަންްބޭނުންވޭ.ްއޮންނަްޚިޔާލުްތަފާތުވުންްދޫޮކށްލަންްފެންނާތީްއަޅުގަ

ް

ްމަދުްވާހަކަދެއްެކވުން:މުޙައްްޔާމުްސިްމަދުއަޙްމީދޫްދާއިރާގެް



  

.ްއާދެ،ްސަލާަމތީްޚިދުމަތްތަކަށްްނިސްބަތްވާްފަރާތްތަކަކީްޤާނޫނުއަސާީސގެްالسالم عليكن و رحوت هللا و بزكاتَ`.ް

ްއެންމެހައިްދަށުން ްއުޭޅ ްމިިނވަންކަމާްދިވެހިރާއްޖޭގައި ްއަމާންކަމާއި ްސުލްޙަވެރިކަމާއި ްގޮތްްްމީހުންނަށް ްއުޅޭނެ ެއކު

ްއާދެ،ްމިފަދަްބަޔަކަށްްޤާނޫނުއަސާސީަގއިްމިްް،ދިނުމަށްްތިބެންޖެހޭްބަޔަކަށްްވާހިނދުފަހިކޮށްް،ދީްތައްްތަނަވަސްކޮށްމަގު

ްަރއްޔިތުން ްއެންމެހައި ްރާއްޖޭގެ ްއެއޮތީ ްމުދަލާއި ްއެންމެހައިްގެ ްކަންކަމާްމީހުންގެ ްސަލާމަތީ ބެހޭްްކަންތައްަތްއ

ްވެސްްއަދިްކުރީަގއިކޭގޮުތަގއިްދިވެހިރާއްޭޖަގއިްމިހާރުައޅުަގނޑުްދެްާމއެކުވުއިންްމިކަންްކުުރމަށް.ްއާދެ،ްްމުއައްސަސާ

ް ްްދެްއކެމުންވެސް ްބޮޑު ްެއންމެ ްވާހަކައަންނަ ްްއެއް ްއަނިޔާވެިރކަން. ްދިވެއައަީކ ްޒަމާންީވްނިާޔވެރިަކމަކީ ހިރާއްޖޭގެ

ްަސގާ ްވެތާރީޚުގައި ްފަތަކަށް ްމިއަދަުކ، ްމިީއކީ ްކަމެއް. ްއަންނަަފއިވާ ްމިްއިްއޔެައކު ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްނޫން. ްކަެމއް

ް ްވެްސ ްމަޖިލީހުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްައޅުަގނޑުމެންގެ ނޑުމެންނަްށްްމިއަދި ްއަުޅގަ ްވެސް ްކަންކޮޅުތަކުްނ ްއެކި ރާއްޖޭގެ

ނޑައެިޅގެންްުނބައިްބަސްބަހުކުުޓވުމާއިްޣީބައަރާރުމާއިްދެބަްއިފެންނަމުންްމިދަނީްހަމަނުޖެހުމާް ންްމީހުންނަށްްބުނުމާއިްކަ

ްގޮތްތަބުމުޚާ ްޯއގާް.ކުރަމުންދާ ްދޭެތރޭގައި ްއަނެކާ ްެއކަކު ްރަްއޔިތުންނާ، ްައޅުަގނޑުމެން ްގޮތް. ްނެތިގެްނދާ ްމިވެިރކަމެއް

ްމި ްނުވޭ. ްތިއްބެވީްބޭނުމެއް ްމި ްްމަޖިލީހުގައި ްްންމެހައިއެޢިްއޒަތްތެރި ްއެކި ްދާއިރާތަުކގެްް،ާދއިރާތަކުންރައްޔިތުން އެ

ްފޮނުއްވި ްމަޖިލީހަށް ްމި ްްރައްޔިތުން ްމަންދޫބުން. ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްއެ ްލާމަސީލުްރައްޔިތުންނަށް ްދައްކަންޖެހޭ އެބަ

ްނާންނާނެ.ްރަނގަޅުް.ތަކެއްމިސާލު ްމިސާލެއް ްރަނގަޅު ްޤައުމަަކށް ްމި ްއަޅުަގނޑުމެން ްނޫނީ ެވްސްްގޮެތއްްދަްއކަިއގެން

ނޑުމެންގެް ްމަތިންްއެްްވާްގޮުތގެްގޮތްްެއއްްްމީހުންގެްޤާނޫނާްެވސްްއެްއިެރްއގައިްސިަފއިންނަކީްކޮންމެނުވާނެ.ްއަުޅގަ

ްމިހާ ްބައެއް.ްއަދި ްއަާދކުރަންޖެހޭ ްވަޒީފާަތއް ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނީްހިްމީހުންގެ ްއަުޅަގނޑުމެން ްދިަޔއިުރގައި ްވެސް ސާބަށް

ް ްތިބޭެނކަން ްތެޭރގައި ްއަިދްހިތްހަމައިންސާނުންގެ ްމީހުންނާއި ްމީހުންނާނުބައި ްވެސްްނުޖެހޭ ްމީހުން ްހިތްހަމަޖެހޭ .ްއަދި

ްއެހެންނަ ްމަވެސް، ްޤަބޫލެއްޖުމްލަކޮށް ނޑު ްއަުޅގަ ްމުއައްަސސާތަކަްބަލައިލާއިރު ްސިފައިންގެ ްހަަމްނުކުރަން ކީ

ނަޑއެިޅގެންްކުށްވެރި ކޮމިޝަނުްންމިްބަޣާވާތަކީްނޫނިއްޔާްމިްއިްނކުއަރީްއެހެންނަމަވެސް،ްްބަެއޭކްބުނެވޭނެްތަނެއް.ްކަ

ްބަދަލުވި ްކަމަްސަރުކާރު ްބަޣާވާތެއް ްިމއީ ްކަމުގައިގޮތަކީ ްނިންމަިއފި ްވަގުތުންްްައޅުަގނޑުް،ވާނަމަްށް ްހަމަ ގޮވާލަން

ްްދީއިސްތިއުފާ ްބޭފުޅުންނާ ްތިބި ްމިްވެިރކަމުަގއި ްމިހެން ްހަވާލުކުރުމަށް. ްމިއީްވެރިކަން ދިވެހިރާއްޖޭެގްްދެންނެވީ

ނުޑމެންްއެއްގޮތަކަށްްކުރަންޖެހޭނީ.ްއްގޮތަށްްެވރިކަންއެްްޤާނޫނުއަސާސީއާ ހޮވާފައިްްއްނޫންްރައްޔިތުންްވެސްްބޭނުމެއަޅުގަ

ް ްަވއްަޓއިއޮތް ްއެކަމަުކ،ްލާވެރިކަެމއް ްެވްސ. ްވެއްޭޓކަށް ްއަދި ްވެސް ނޑުމެންްެވއްޓެންކަްށ ްއަުޅގަ ްވެއްޓޭެނކަން ޖެހުނީމާ

ްޤަބޫްޤަބޫލު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްކުރަންޖެހޭނެ. ްއެންމެހައިްލުކުރާވެސް ްރާއްޭޖެގ ްރައްޔިތުންނަކީްްގޮތުަގއި

ްއެްހަމަހަމަވެގެންވާ ްރައްޔިތުން. ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްވެސް ްރައްިޔތުންނަކީ ްއުޅޭ ްސިފައިންގޭަގއި ްއަިދ މީހުންގެްްބައެއް.

ްއެ ްއަނބިދަރީންނާއި ްއަޅައިްވެސް ްވެސް ްއެީމހުން ްމީހުންނާއި ްހަމަްްލާނެ ްއޮންނާނެ. ްވެސް ްފިތެއް ްހިތަކާއި މީހުންގެ

ްޮކންމެ ްސިފައިްނގެ ްޙައްޤެްއ ްކޮންމެ ްލިބޭ ްަރއްޔިތަަކްށްްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްކޮންމެ ްފުުލހުންގެ ްއަދި ރައްޔިތަކަްށ

 ލިބިގެންވޭ.ްއެހެންވީމާ...



  

ް

ްްކަެދއްެކވުްނ:ވާހަބާރަށުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޝިފާޒުް

ްފުރަތަމަ ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްމެންބަރުްްޝުކުރިއްޔާ ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްބިލެތްދޫ ނޑު ްއަޅުގަ ކަމަކަށް

،ްކުރަން.ްއެއީްފުރުޞަތަށްްއެދިފައިްތިއްބެވިްހުރިހާްބޭފުޅުންނަށްްބަހުސްގައިްބައިވެިރވެވިްހުށަހެޅުމަށްްތާއީދުްހެޅުއްހުށަ

ދިުނމަށްްވަގުތުްއިތުރުކުރުމަށް.ްާއދެ،ްހަމަްދެންްއެާއއެކުްދަންަނވާލަންްބޭނުންވޭްޢިްއޒަތްތެރިްވާހަކަދެްއކުމުގެްފުރުޞަތު

ްުމއައްަސސ2ްްާމިްނަްބޭބޭފުޅުންްއެބަްފާުޑވިދާޅުޭވ،ްދާއިުރގަިއްަވރަށްްގިްކުރަމުންރައީސް،ްމިްބަހުސްްައޅުަގނޑުމެންް

ްވިދާުޅވެް،އަށް ްގެންަދވާީތއޭ ްފާޑުވިދާޅުވަމުން ްމަންދޫބުން ްމަޖިލީހުގެ ްރައްިޔތުންގެ ްއެހެންނަމަވެްސްައޅުަގނޑުމެން .

ނތަުނގެްައުގްމިްވެއްޓެްއަރަނީްމިްާވހަކަދެއްކީމަތޯއޭްއެއަޅުަގނޑުްހިތަށް ް،ތިބީމަްޑުމެންްއެްވާހަކަްނުދައްކާނީ.ްއަުޅގަ

ްކުރިމަީތގައިް ްަރއްޔިތުްނގެ ްަރއީސް، ްިޢއްޒަތްތެރި ްއަުގއަރާތޯއޭ. ްރޯމާ، ްލޯމަތީަގިއ ްހިންގަމުންދިޔަްރަްއޔިތުންގެ ދުވާލު

ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއީ ްވަްއކަންތައް. ްފޭރުންތައް،ްބޮޑެތި ްމާރާމާރީތައް،ްބޮޑެތި ްދަްއކަްބޮޑެތި ްވާހަކަ.ްތަނުގައި ންޖެހޭ

ްޢި ްބޭފުޅުްނ ްތިއްެބވި ްޔުނީޯފމުލައިގެން ްރައީްސ، ްދައުލައްޒަތްތެރި ްދިވެހި ްރައްޔިތުން ްިދވެހި ކުރަން،ްމާޔަތްހިތާއި

ްއެ ްބޭފުޅުން ްތިއްެބވި ްޔުނީްރައްކާތެރިކުރުމަށް ްނިކުމެބޭފުޅުންގެ ްތުރުކުރައްވަިއގެން ްފިހާރަފޯމު އަކަްށްވަަޑއިގެްނ،

ްވަްއކަން ްތިއްބަވާަފއިވެދެަވޑަިއގެން ްތެރޭގައި ނުޑ ްގޯިޅގަ ްމަގުމަތީގެ ްވާހަކަތަކަކީްްކުެރްއވީ. ްމި ފޭރެނީ.

ްހުިރްވާހަކަ.ްދުވަހުނޫސްތަ ްކަށަވަރުކޮށްދީފައި ްޮއފީހުން ްވާހަކަ.ްފުލުސް ްހުރި ްިލެޔފައި ްވެސް މިއީީކްްއެހެންވީމާ،ކުަގއި

ލައިގެންްނިކުމެްްނަްުދވަހުްޔުނީފޯމުވ8ްަރުއަރީްތަކެއްްނޫން.ްޢިއްަޒތްތެރިްރައީސް،ްަވކިންްޚާްއޞަކޮށްްފެބްތޯތޯްވާހަކަ

ލެވޭނެްކަމެއްްނޫން.ްމިއީްންްއެއީްައޅުަގނޑުމެންނަށްްއޮުޅަވއިއެްހިންގިްޖަރީމާ،ްއެްހިންގިްބަޣާވާތް،ްއެްހިންގިްފޭރު

ްއެް،ޖެހިްތިބެަގއިއިްންދެކެންްބޭނުންވާްކަމެއްްނޫން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްބަެއްއގެްައވައިްްއަޅުަގނޑުމެންްމިްރާއްޖެ

ްއަ ްއެްއެބުރާއިްޝަރަފު،ްބޭފުޅުންގެ ްއެީއްބަޔަކު ްދަންނަވާނީ ނޑު ްދުއްވާލީ.ްއެީއްއަޅުގަ ްއެ ްލައްާވްްބޭފުޅުން ބޭފުޅުން

ްނިހާޔަތަްށް ްައޅުަގނޑު ްތަކުރާރުނުވުމަކީ ްކަންތައް ްމިފަދަ ްތަނުަގިއ ްއޮތް ްކުރިއަށް ްއެހެންނަމަެވސް ްކަމެކޭ. ކުރުވި

ްއަންނަން ްކަމެއް. ްޖީލަށްްބޭނުންވާ ްްޓަކައިްްޮއތް ްިޢއްޒަތްތެރި ްކަމެއް. ްކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ްމިީއްއަުޅގަ ަރއީސް،ްެވސް

ްއަނިޔާ ްވާހަކަދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްްކުާރ ްއަިއސް، ްަދއްކަުމން ްވެސްްއެހެންނަމަވެަތކުރާރުކޮށް ްބޭފުޅުންނަށް ްހުރިހާ ްސ

ްއެ ްފާއިުތެވގެންދިަޔ 3ްްނގިަލއްވާނެ ްވެިރަކމުގައި ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްއަހަރު، ްދެމުންގެންދިޔ3ްްަތިބި ްއިްނސާނުންނަށް އަހަރަކީ

ް ްއިންތިހާއަށް ްއަނިޔާ ްއެބަްއަހަރު.ްއެމްނ3ްެުކޑަވެަފިއްއޮތް ްފާހަގަުކރައްވާަފއި ްއެންމެްސްީޓްއިންޓަރނޭޝަނަލުން ްއޮތް

ް ްފެބްރުއަރީ ްމ8ްާފަހުން ްްޗްރދުވަހު، ްރިޕޯޓުގައ28ްިމަހުގެ ްނެރުނު ްދުވަހު ްޙައްޤުަތއްްްވަނަ ްއިންސާނީ ެވސް

ްއޮ ްއެްރައްކާތެރިކުެރވިފައި ްާރއްޖެ ްވީނަމަވެސްްތް ްކަމުަގއި ްއޮތް ްފެނިަފއި ްގޮުތގައި ްމިްް،އްގެ ްައއިސް ްފަހަކަށް މި

ްވަނަްދުަވހުންްފެށިގެންްއަނެއްާކވެސްްެއްޙައްޤުތައްްނިގުަޅިއގަންނަމުންދާކަމުގެްބިރުވެރިކަންްއެބ7ްްަމަހުގެްްފެބްރުއަރީ

ެއްއްްނުަދއްކާްއެްމުއައްސަސާްހަރުދަނާްހޭްވާހަކަްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް.ްމިްވާހަކައޮތޭ.ްމިއީްައޅުަގނޑުމެންްދަްއކަންޖެ



  

ް ްލާއިންސާނީ ްމިފަދަ ްހިންގަމުންގެންދާ ްކުރިަމތީގައި ްބަެއއްގެ ްއެތައް ްރަީއސް، ްޢިއްޒަތްތެރި މަލުތައްްޢަނުކުރެވޭނެ.

ްމެންބަކުރަންކުށްވެރި ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްއިތުރަށްްޖެހޭނީ ްނޫނިއްޔާ ްކުށްވެރިކޮށްގެން ރުން.

ްނުކުެރވޭނެ. ްވާހަކަދައްްރަނގަޅެއް ްމި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްރައީސް، ްފާހަގަކޮށްލަންޢިއްަޒތްތެރި ްއިތުަރށް ްއިތުރުްކާއިރު ޖެހޭ

ްއެބަ ްމެންްކަމެއް ްޢިްއޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނގެ ްިވދާޅުވީ، ްެއ ްމެންބަރުން ްިޢއްޒަތްތެރި ްބަެއއް ބަރަުކްއޮތް.

ްޕާޓީ ްސިޔާީސ ްވެސް ްއަކީ ްޕޮލިސް ްއޮފް ްކޮމިޝަނަރ ްބޭފުެޅއްްވިދާޅުިވ ްއިންތިހާްެއއްގެ ްމިއީ އަްށްްކަމަށް.

ްއަީކް ްޕޮލިސް ްއޮފް ްކޮިމޝަނަރ ްޤާނޫނުއަާސސީން ްކަންތައްަތކަކީ ްމިފަދަ ްކަމެއް. ްކަންބޮޑުވާންެޖހޭ އަޅުަގނޑުމެން

ްޕާ ްބޭފުޅަކަށްްޓީސިޔާސީ ްނިސްަބތްވާ ްއެްެވގެންނުވޭްއަކަށް ްބަހުސްގައި ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްއެހެންނަމަވެސް .

ްއެކަންް ްއެްވިދާޅުވަީނ ްޕާޓީްވެްސ ްސިާޔސީ ްގޮތުަގއިްއޮތީ ްމެންބަރެއްގެ ްއެހެންެވއްޖެްއެްއގެ ްއަިދްކަމަށް. ްމިއީ އްާޔ

ްބޭނީ...ނވަކިންްޚާއްަޞކޮށްްބަލަންޖެހޭްކަމެއް.ްޤާނޫނަށްްބޯލެ

ް

 ްެކުވން:ވާހަކަދެއްްޢަލީްފްރާޝީމުރުްދާއިާރގެްމެންބަރުްއައުނގޫފާ

145ް.ްރަްއޔިތުންެގްމަޖިލީހުގެްގަވާއިުދގެްبزكاتَرحوت هللا والسالم عليكن و`.ްޝުކުރިްއޔާްޢިްއަޒތްތެރިްރައީސް.ް

ްމާ ްްއްދާވަނަ ްމ149ްިއާއި ްހުށަހެޅިފައި ްދަށުން ްމައްސަލަްވަަންމާއްދާގެ ްކުއްލި ްދަންނަވާލަންްްއޮތް ްއަޅުަގނޑު އަށް

އަކީްދިވެހިާރއްޖޭގެްސިފައިްނނާއިްފުލުހުންނާްބެހޭްގޮތުންްްއޮްތ.ްފުރަތަމަްވާހަކަްްެއއްްއެބަްވާހަކ3ްަހިއްމުްބޭނުންްމު

ްބަނދުނާމުކޮށްްއެ ްވާހަކަް،މީހުން ްއެްއވެސް ްދަްއާކ ްބޭފުޅުން ްގިްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްިދވެހިރާއްޖޭގެ ްމުސްލިމުްއެއް ނަ

އެމް.ީޑ.ޕީގެްމީހުންނަކީްމިއީްފުލުހުންނާއިްސިފައިންނާްބެހޭްގޮތުންްްބަބަކީ،ްސަބަބަކީނުކުރާނެ.ްސަްރައްޔިތުންްޤަބޫލެއް

ްބަާޣވާތްމީހުްއެ ްރާއްޖޭގައި ްބަެއކޭ.ްއެންނަކީ ްބަޣާވާތްްްކުރި ްރާއްޖޭގައި ްވާހަކަެދއްކީމަމީހުންނަކީ ްކިޔައި ްބާޣީންނޭ ް،ކުރި

ް...ގޮތަށްްވާަހކަދެއްކީމަްބަދުނާމުވާމީހުންްްދައްކާްބަޔަކުްއެ

ް

 ހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާ

ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްހުށަހެޅުމަށްްނިޒާމާ ްމެްނބަރުޓަކަްއެްއ ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާެގ ްބާރަށު ްޝިފާޒަްށްްިއ މުޙައްމަދު

ްއެއް.ްއަރުވަން.ްޢިްއޒަތްތެިރްމެންބަރުްމަޑުކޮށްލަދެއްވާ.ްިނޒާމާްބެހޭްމައްސަލަފުރުޞަތު

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްްކަެދއްެކވުްނ:ވާހަމަދުްޝިފާޒުްބާރަށުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައް



  

ްރައްޔިތަކަށްޤާނޫނުއަ ްދިވެހި ްބުނަނީ ްިއސްލާމަކަށްްސާސީ ްމެންބަރުެގްްެވވޭނީ ްޢިއްޒަތްތެރި ްވާއިުރަގއި ކަމަށް.

ްއެބަ ްިދވެހިން ްދިވެހިރާްއޖޭގައި ްނެގެނީ ްމާނަ ްމި ްއަުޅަގނޑުމެންނަށް ްގޮތަށް ްފާހަަގކުރެްއވި ްއެ ްއުެޅއޭްްވާހަކަފުުޅގައި

ް ްޤަބޫލުދީންއެހެން ްމިތައް ްއެއީ ްތަންދޭްކުރާ. ްޤާނޫނުއަސާސީ ްައޅުަގނުޑމެން ްއެހެންވީމާްތަނުަގއި ްނޫން. ް،ކަމެއް

ނޑުްޤަބޫލެއްްކޭނެވާހަކަްދެއްްއެގޮަތކަށްްއެ ްނުކުރަން.ްކަމަކަށްްއަުޅގަ

ް

ް

 ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްމެްނިޒާމާ ްޢިއްޒަތްތެިރ ްނޫން. ްވާހަކައަްއެްއ ްަރއްދެއްްންބަރުގެ ްއެހެންކަމުްންްކަށް ނުދެއްވޭނެ.

ްއަރުވަން.އްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްފުރުޞަތުވާހަކަދަްއކަވަމުންްގެންިދޔަްޢި

ް

 ްެކުވން:ވާހަކަދެއްްޢަލީްރުްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަފްރާޝީމުއުނގޫފާ

ނޑު ްއެމް.ޑީ.ޕީން..ްނުކުރާނޭްދަންނަާވލަންްދިވެހިންްޤަބޫލެއްްސަބަބަކީްއަުޅގަ

ް

 ންްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތު

ތެރިްއްޒަތް.ްއާދެ،ްޢިރިޤުއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޠާއެއްްހުށަހެޅުމަށްްމަނަދޫްދާއިރާގެްޢިްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަ

ްޠާރިޤުް ްމުޙައްމަދު ްމެންބައިށީންމެންބަރު ްއެދިަވޑަިއގެންނެވި ްފުރުޞަތަށް ްކުރިން ްދަންނަވަން. ރުްދެވަަޑިއގަތުމަށް

ްއަރުވަން.ޒިމަށްްފުރުޞަތުމުޙައްމަދުްނާ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ދެްއކެުވން:ވާހަކަްާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމުމަޑަވެލިްދާއި

ނޑުްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަ ްމިްމަޖިލީހުގައިްދެކެވޭްވާހަކަްް،ެއއްްމިްހުށަހެޅީްޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްއަުޅގަ

ްަގާވއިުދތަކުަގއި ްވާހަކަ ްނުދެެކވޭ ްރީްއޗަްއާއި ްވަރަށް ްވާހަކަފުޅުްޮއވޭ ްދާއިރާގެްްށްލިޔުްއވާފަ.ްދެންމެ ދެއްކެިވްއުނގޫފާރު

އެމް.ޑީ.ީޕގެްމީހުންްދައްާކްް،ޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްވިދާުޅަވނީްމިްރާއްޖޭގަިއްތިބިްމުސްލިމުްއެްއވެސްްއަޚަކުްއަޑުނާހާށޭް

ްރާ ްމި ްމިތިބީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްބުނެވޭނެ. ްކޮްނގޮތަކުން ްއެއީ ްއަުޑއަހަންވާހަކަ. ްވާހަކަ ްމުސްލިމުންގެ ްތިބި ްމިްްއްޖޭގައި

ްއެއީްިނޒާމީްމައްސަލަްެއއް.ްތިބީ.ްްަދއްަކންްއައިްއސަްމިވާހަކަ.ްތަނަށްްއައިްއސަ

ް



  

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޤަބޫލެއް ްމެންބަރު،ްއަޅުަގނޑަށް ްމައްްއާދެ،ްޢިއްޒަތްތެރި ްބެހޭ ްކަމަކަށް.ްއެހެންނަމަވެސް،ްނުކުރެޭވްނިޒާމާ ްއެއް ސަލަ

ްޢިއްޒަތްތެް ްއެހެން ްމެންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްގެންދެވި ްވާހަކަަދއްަކވަމުން ްހިތުަގިއްޢިއްޒަތްތެރި، ްމެންބަރުންގެ ރި

ނުޑ،ްރިޔާސަތުްންއެދޭސުވާލު ްއަުޅގަ ްއެއީ ްނުގެންދިއުން ްކުިރއަށް ްވާހަކަ ްގޮަތކަށް ްކަހަލަ ްއެހެންކަމުންްްއުފެދޭ ކަމެއް.

ްެޕވުމަށްްދަންނަވަން.ްފައިްއޮތްްފުރުޞަތުގެްބޭނުންްހިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު،ްދީޢިއް

ް

ްޢަލީްވާހަކަދެއްެކުވން:ްރުްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަފްރާޝީމުއުނގޫފާ

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް..

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްރިޤަށް.ްމުޙައްމަދުްޠާތެރިްެމންބަރުްނިޒާމާްބެހޭްމައްސަލަްއެއްްަމނަދޫްދާއިރާގެްޢިއްޒަތް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްރިޤުދުްޠާމަނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަ

ްމި ްއަުޅަގނޑު ްއެއް ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާާމ ްރައީްސ، ްމެންބަރުްްޢިއްޒަތްތެރި ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްއުނގޫފާރު ނެގީ

ް ްއަޑުެއއްެސވިތޯ. ްިރޔާސަުތން ްވާހަކަފުޅު ްއެދެއްކެިވ ްުސވާލެއް. ްއުފެދޭ ނޑުގެ ްައޅުގަ ްވިދާުޅވަނީްްއެއީ މަނިކުފާނު

ްއެ ްާއއި ްވާހަކަ ްއަނިޔާކުރާ ްފުލުހުން ްބަޣާވާތްްސިފައިންނާއި ްމީހަކުްމީހުން ްޤަބޫލުކުރާނެ ްއެަކންކަން ްވާހަކަ. ކުރި

ްޤަބޫލުކުރޭްނުހުންނާނޭ ްމީހުން ްގިނަ ްވަރަށް ްތެޭރގައި ްއަޅުަގނޑުމެންގެ ްރައްޔިތުންނެއް. ްއަނިޔާކުިރްްމުސްލިމު ފުލުހުން

ްވަރަށްް ްތެެރއިން ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްޤަބޫލުކުރޭްކަމަށް. ްމީހުން ްބަޣާވާތްްގިނަ ްފުލުހުން ްކަމަށް.ްސިފައިންނާިއ ކުރި

ްއެް ްމުސްލިމުންނެއްްއެހެންކަމަށްވަންޏާ ްމީހުންނަކީ ްޤަބޫލުކުރާ ްެއ ްެއހެންވީމާްވިދާުޅެވވެނީ ްނޫނޭ. ްިނޒާީމްްއެް، ވަނީ

ްތުން.ްޝުކުރިއްާޔ.ްމައްސަލައަކަށްްދީނީްގޮ

ް

ް



  

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޤަބޫެލއްް ްައޅުަގނޑު ްކަމަކަށް ްއެްއ ްމައްސަލަ ްނިޒާމީ ްދެންނެވިެހން ްކުރިން ްއެހެންނަމަވެސްްްއަޅުަގނުޑ ނުކުރަން.

ލަްއެްއެވްސްއުފެދޭްގޮތަށްްއެކަހަރިްމެންބަރަށްްދެންނެވިންްސުވާލުދެންމެްޢިއްޒަތްތެް،ވަނީްއަޅުަގނޑުްދަންނަވާަފއިްމި

ްފުރުަޞތުގެްބޭނުންކުރެްއވުމަށްްދަންނަވަން.ްް،ެއއްްވިާދޅުނުވުމަށް.ްެއހެންކަމުންްވާހަކަކޮޅުްވާހަކަ

ް

ްޢަލީްވާހަކަދެއްެކުވން:ްރުްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަފްރާޝީމުއުނގޫފާ

ްީމހުން ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްދިވެހިން ްގިނަ ްތިބި ްދިވެހިރާއްޭޖގައި ްސިް،އާދެ، ްފުލުހުންނާއި ްއެްދިވެހި ްގޮތުން ްބެހޭ ްފައިންނާ

ްވާހަކަ ްއެއްވެސް ްދައްކާ ްބަދުނާމުކޮށް ްޤަބޫލެއްްްމީހުން ްފުލުހުންނަށްްއެއް ްމީހުން ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްސަބަބަކީ ް،ނުކުރާނޭ.

ް..ްއަށްްބަޣާވާތްްގެނައިްަބޔަކީ.ްފުލުހުންނާއިްސިފައިންނަކީްބަޣާވާތަކުންްދިވެހިރާއްޖެ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ސަލަްއަށްްައޅުަގނުޑްވަނީްުއފެދިގެންްއުޅޭްނިޒާމީްމައްސަަލްއަށް،ްއުފެިދގެންްއުޅޭްިނޒާމީްމައްްމިހާރުްމިްއަޅުަގނޑު

ނޫންްއިތުރުްމައްސަލަްެއއްްްނޫންްއިތުރުްމައްސަލަްެއއްްެވއްޖެްއޔާ،ްއެް.ްެއހެންކަމުންްއެވަނީްރޫލިންްއެއްްއަުރވާފަ

ްއަރުވަން.ްމުްރަޝީދަށްްފުރުޞަތުޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްއިބްރާހީްރާގެޓަަކއިްމާފަންނުްދެކުނުްދާއިްހުށަހެޅުއްވުމަށް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:ްމުކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމާފަންނުްދެ

ްރައްޔި ްދިވެހި ްދިެވހިން. ްއުޅޭނީ ްޤައުމުގައި ްމި ްދައުލަތް. ްދިވެހި ްދިވެހިރާއްޖެ. ްމިއީ ްރައީްސ، ްިމްޢިއްޒަތްތެރި ތުން.

ްމީހުންނެއް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްމީހުންނެއްް،ޤައުމުަގއި ްއެިކްކުލަކުަލއިގެ.ްެއްއްް،އެހެން ްނޫޅޭނެ ްމީހުންނެއް ްކިޔާ ްމީހުން އެެހން

އެއް.ްއެއީްވަކިްޖަމާޢަތަކަށްްކިޔާްނަމެއް.ްއެހެންވީމާ،ްް.ްއެމް.ޑީ.ޕީްއަކީްިސޔާސީްޕާޓީހުސްްދިވެހިންް.ކުލަިއގެްބައެއްް

ް.ޝީމު،ްޚަވާރިޖުން..ދެންްއަފްރާް.އެމް.ޑީ.ޕީްމީހުން

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްދަންނަވަން.ްިތއީ ްއިށީނދެވަަޑއިގަތުމަށް ްމެންބަރު ްކުރިއަްށްްެއއްްްޢިއްޒަތްތެރި ނޫން.ްވާހަކަކޮޅު

ްށް.ޢަލީްއަްޢިއްޒަތްތެރިްެމންބަރުްއަފްރާޝީމުގެންގޮސްްނިންމާލުމަށްްއުނޫގފާރުްދާއިރާގެް



  

ް

ްޢަލީްވާހަކަދެއްެކުވން:ްރުްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަފްރާޝީމުއުނގޫފާ

ް ްއެީއ ްހިތްހަމަނުޖެހުމާއިއާދެ، ްމީްޢަދާވާތްތެރިކަމާިއ ްއޮެވގެން ްވާހަކައާްްހަކާރުޅިވެިރަކން ްދަްއކާ މެދުގަިއްްދޭތެޭރަގއި

ްއެމް.ޑީ.ީޕްްއަުޅަގނޑުްމި،ްނުކުރާނެ.ްއެހެންވީމާްއުފެދޭ.ްއެކަހަލަްމީހެްއގެްހެކިބަސްްވެސްްޤަބޫެލއްސުވާލު ދަންނަވަނީ

ޓަަކިއްްނުޖެހޭްމިތާކަށެއް.ްކުއްލިްމަްއސަލަްބަލައިގަތުމަށްއްލިްމައްސަލަްބަލަިއގަންނާކަށްްއިންްމިއަދުްމިްހުށަހެޅުއްވިްކުް

ްވޯޓު ްދެނެގަންނަންއަޅުަގނޑުމެން ްއެންމެން ްހުރިހާ ްހަރަކާތްތެިރވާ ްދާިއރާގައި ްސިޔާސީ ްމިއީ ްނުޖެހޭ. ޖެހޭްދޭކަށެއް

ް ްިމއީ. ްނުުކތ2ްާއެްއޗެއް ްއަސްލުްްވަނަ ްމުައއްސަާސގެ ްފުލުހުންގެ ްގޮތަކީ، ްއަސްލު ްމުއަްއަސސާގެ ްފުލުހުންެގ އަކީ

ްމުައއްސަސާ ްމި ްފަްނނުވެްގޮތަކީ ްވަރަށް ްފަންނީ، ްމިއީ ްެއއީ.އަީކ ްއެއް ްމުައއްސަސާ ްޕްރޮފެޝަނަލްްްރި ވަރަްށ

ްއެ ްއެއީ. ްއެއް ްއަޚްލާޤީްމުއައްސަސާ ްއެއީ ްބައެްއ.ްއެްމީހުންނަކީ ްބަެއއް.ްްގޮތުްންރަނގަޅު ްރަނގަޅު ްއެއީ މީހުންނަކީ

ްސިފައިންގެއެހެންނަމަ ްފުލުހުންނާއި ްގިަންްވެސް، ްދިވެހި ްމިއީ ްމީހަކީ ްަކުޑވާލި ނޑު ްމިންގަ ްއަޚްލާޤީ މުައއްސަާސގެ

ްހެ ްޭއގެ ްަނޝީދު. ްސީދާ ްހަމަ ްނަޝީދު. ްަރއީްސ ްކުީރގެ ްސީދާ ްހަމަ ްގޮުތަގިއ ްޤަބޫލުކުާރ ްނޫންތޯްްއކެރައްޔިތުން ްއ

ްތަޅުް ްދުވަހުތަންތަނުގައި ްެވއްޓުުނ ްސަރުކާރު ްނޫންތޯ ްހެއްެކްއ ްއޭެގ ްފޮނުވުން. ްމީހުން ްމީހުންްް،އަުޅވަން ފުލުހުންގެ

ބޭފުޅާ.ްްޤާނޫނީްއަމުރުނުކުރާށޭްތިްމީހުންްބުނަމުންްގެންދިޔައީްތިމަންނާމެންނަށްްޣައިރުްބުނަމުންގެންދިޔައީްކީކޭޯތ،ްއެް

ްވެ ްެއއްަޗކީްފުލުހުންނަށްްދާއިމީްގޮއެއީްނޫންތޯްސަުރކާރު ެތއްަގއިްަރއީްސްއްުޓނުްސަބަބު.ްއެހެންވީމާ،ްމިިއންްއެނގޭ

ްޤާނޫނާް ްއެްްނަޝީދު ްއަމުރުކުރާކަން. ްއަމުރުކުރާކަން. ްޤާނޫނާއިްޚިލާފަށް ްލައްވާ ްކަމެއްްޚިްގަާވއިދާްމީހުން ްހުރިހާ ލާފު

ްގަދަ ްކުރުވީ ްނަޝީދު. ްރައީސް ްސީދާ ްހަމަ ނޑުމެބާރުން ްއަޅުގަ ްޙަޤީޤަތާމިއީ ްއެއްެޗއްސޭ.ްްން ްދަންނަވާ އެއްޮގތަށް

ްގިނަް ްޙަޤީޤަތަކީްމިއީއޭ.ްއެހެންވީމާ،ްނޫންތޯ ްޤަބޫލުކުރާ ްމިއަދު ްމީހުން ްގިނަ ްމިްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްިއއްތިހާދުެވގެން ްބަޔަކު

ްގިނަބަޔަ ްއެއްަބިއވަންތަތިބީ. ްޤައުމީ ްއިއްތިހާދީ ްއެއްބަްކު ްއެއްބަްތަްވަންއިކަމެއް، ްސަރުކާުރގައި ްހުރިހާްކަމެއް ިއވެގެން

ްމި ްްއެންމެން ްއޮޅާލަިއގެންތިބީ، ްލާދީް.އަތުކުިރ ްއުޅޭ ްގެންނަން ްޤައުމަށް ްމި ްމީހުން ްމިްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްވިސްނުން ނީ

ނޑުްނުދިނުމަށްޤައުމަށްްގެނަޔަ ް...ޓަަކއި.ްއަުޅގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްުޝުކރި ްއާދެ، ް)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ްމެންބަރު، ްމަޖިލީހުގެްޢިއްޒަތްތެރި ްރައްޔިތުންގެ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި އްޔާ

ް 145ްްގަާވއިދުެގ ްއާިއ ްމާއްާދ ްޢިއ149ްްްވަނަ ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ްމާފަންނު ްދަށުން ްމާއްދާެގ ްމެންބަރުްވަނަ ޒަތްތެރި

ްފަހު ްއެދިަވޑަިއގެްނފައިވާއިމްތިޔާޒު ްވާހަކަދައްކަން ްއަްށ ްމައްސަލަ ްކުއްލި ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މެންބަރުންނަށްްްހުރިހާްމީ

ްދާއިފުރުޞަތު ްގެންދިއުމަްށްބިލެތްދޫ ްކުރިއަށް ްމައްސަލަ ްނިމެންދެން ްޙަމްޒާްއަރުވާ ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްެތރި ރާގެ

ްފާސްކުރެއްވުމަށްްްހުށަހަޅުއްވަިއ، ްހުށަހެޅުން ްތާއީދުކުރެްއވި ްޝިފާޒު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިާރެގްޢިއްޒަތްތެރި ބާރަށު



  

ްއަްއެބަ ްޖަހަންޖެޖެހޭ ްކުީރގައި ްއެހުމުގެ ްވޯޓަްށ ްއެހެންކަމުން ްއަހަން. ްވޯޓަކަްށ ްރަނގަބީލުޅުަގނޑު ްމިހާރު.ހޭ ްޖެހުމަށް

ްޢިއްޒަތްތެ ްހުރިހާ ްމެންބަރުން، ްިޢއްޒަްތތެރި ްޗެކުް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ްކާޑުޮކޅުތައް ްމެންބަރުްނ ކޮށްލުމަށްްރި

ްމަޖިލީ ްރައްޔިތުްނގެ ްާއދެ، ްއަރުވަން. ްހަނދުމަފުޅުކޮށް ްގަާވއިދުގެ 145ްްހުގެ ްއާއި ްމާއްާދ ްމާއްާދގ149ްްެވަނަ ވަނަ

ްޢިއް ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ްމާފަންނު ްފަހުދަށުން ްއިމްތިޔާޒު ްމެންބަރު ްއަށްްޒަތްތެރި ްމައްސަލަ ްުކއްލި ްހުށަހަޅުއްާވފައިވާ މީ

ްއެިދވަަޑިއެގންފައިވާ ްފުރުޞަތުްވާހަކަދަްއކަވަން ްމެންބަރުންނަށް ްނިމެންދެންހުރިހާ ްކުރިއަށްްމަް،އަރުވާ އްސަލަ

ް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިާރެގ ްބިލެތްދޫ ްހުށަހަޅުއްވަިއ،އަޙްްގެންދެވުމަށް ްޙަމްޒާ ްޢިްއޒަތްްމަދު ްދާއިރާގެ ތެރިްބާރަށު

ްޝިފާޒުް ްމުޙައްމަދު ްގޮތަކަްށްްމެންބަރު ްފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ްފާސްކުރެއްވުމަށް ްހުށަހެޅުން ްތާއީދުކުރެްއވި ޝިފާޒު

ްދެއްވުމަށްްދަންނަވަން.ްންްވޯޓުޒަތްތެރިްމެންބަރުޢިއް

ް

ް]ވޯޓުދެްއވުންް[

ް

ްވޯޓުގެްނަތީޖާ:

ް.މަދުްޙަމްޒާބިލެތްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްްްހުށަހެޅުއްވިްމެންބަރު:

ް.ބާރަށުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޝިފާޒުްތާއީދުކުރެްއވިްމެންބަރު:

ް

53ްްހާޒިރުެވވަަޑއިގެންްތިއްެބވިްެމންބަރުންގެްއަދަދު:

38ްްދެްއވީ:ްވޯޓު

19ްްްްްްްވޯޓުްނުދެްއވާ:

12ްްްްްްގޮތަކަށްްވޯޓުނުދެްއވާ:ްވަކި
ް

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

.ްއެހެންކަމުންްމިްމައްސަަލ47ް.ްޖުމްލ24ްަ.ްފާސްވުމަށްްޭބނުންވާްއަދަދ47ްުވޯޓުަގއިްަބއިވެިރވިްމެންބަރުންގެްއަދަދުް

ްއެިދަވޑަިއގެންފައިް ްވާހަކަދެްއކެވުމަށް ްޢިއްޒަތްތެރިއަށް ްފުރުޞަތުްވާ ްމެންބަރުންނަށް ްމިްދިނުމަށްހުރިހާ ނެގިްްޓަކައި

ްމި ްފާސްވެފަްވޯޓުން ްމިހާވަނީ .ްް ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ނޑު ްއަޅުގަ ްހުސްވަގުތުކޮެޅްއ31ްްހިސާބުން މިނިޓުގެ

ްްކުިރއްޔާ.ޖަހާއިރު.ްވަރަށްްބޮޑަށްްޝ11ްުއަރުވާނަން.ްދެންްމަޖިލީހުގެްމަސައްކަތްްކުިރއަށްދާނީް

ް

 ]އަށ11:11ްްްއިްނ11:31ްްހުސްވަގުުތކޮޅު:ް[



  

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމި ްގެންދަން ްކުރިއަށް ްޖަލްސާ ނޑު ްއަުޅގަ ްމިއަުދްްހުސްވަގުުތކޮޅަށްފަހު ްގެންދާނީ ްކުރިއަށް ނުޑ ްއަޅުގަ ފަށަނީ.

ްފުރުޞަތު ްފުަރތަމަ ްބަހުސް.ްއަޅުަގނޑު ްމައްސަަލއިގެ ްުކއްލި ްދިއްދޫްދާއިްމިްހުށަހެޅިފައިވާ ްޢިްއޒަތްތެރިްއަރުވަނީ ރާގެ

ް.މަދުްސަމީރަށްމެންބަރުްއަޙް

 

ްމަދުްސަމީރުްވާހަކަދެއްެކވުން:ދިއްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްް

ްރަް ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެޝުކުރިއްޔާ ްއުތުރު ްމާފަންނު ްްީއސް. ްފަހުޢިްއޒަތްތެރި ްއިމްތިޔާޒު ްހުށަހެޅުއްިވްމެންބަރު މީ

އަށްްައޅުަގނޑުްތާއީުދކުރާްވާހަކަްދަންނަނަވަން.ްއަޅުަގނުޑްފާހަގަކޮށްަލންްބޭނުންްމިއަދުްސަލާމަތީްްކުއްލިްަމއްސަލަ

ްވާހަކަް ްްއިމްތިާޔޒުްް،ބާރުތަކުގެ ްއޮްތިއރު ްލިުޔްއވާފައި ްއިއްތިހާދުގ23ްްެއޭގައި ްބުނަނީ ްމީހުން ްކިޔާ ިއއްތިހާދުއޭ

ްއެހެންވީމާފުލު ްސިފައިންނޭ. ްހުންނާއި ްޢިއްޒަްްމި، ްބައިރާއްޖޭގެ ްދެ ްފުލުހުންގެ ްރައީސް ްއުޅެނީްދެް،ތްތެރި ްފަރާތެއް

ްޔަޤީނުން ްހަމަ ްފާހަގަކުރެވެނީ. ްމި ްމިްްކަމަށް ްޢިއްޒަތްތެރިްްވާހަކަތައްްވެސް ްހާމަކޮށްފަ. ްމީޑިޔާތަުކަގއި ްރާއްޖޭގެ ވަނީ

ްފެންނަންްިމއަދުް،ރައީސް ްހުްެވސް ްމަޤާމުގަިއ ްވެިރޔާކަުމގެ ްފުލުހުންގެ ްޙަޤީޤަތަކީ ޚިލާފަްށްްޤާނޫނާްންނެވީ،އޮތް

ްމިއަދު ްމައްސަލަ ްކޮމިޝަނަރުގެ ްފުލުސް ްމައްސަލަ ްއެްހުރިކަމުގެ ްކޯުޓގައި ްްވެސް ްޢިއްޒަތްތެރިްދަނީ ހިނގަމުން.

ްއެްް،ކަންތައްތަްއކޮށްްއެްމީހުންނަށްްއެް،ސިފައިންްނުކުމެްފުލުހުންނާއި،ްާރއްޖޭަގއިްވެިރކަންްފޭރިގަނެދިވެހިްރައީސް،

ްދަސްކޮ ްކުރަން ްމުކަންތައްތައް ްފުލުހުންގެ ްމިއަދު ްމީހުން ްގޮުތގަްށދިން ްއިްސވެރިްނގެ ްސިފައިްނގެްްއަްއސަާސގެ ާއއި

ްތިބެފައިްމުއައްސަާސގެ ްގޮުތގަިއ ްއެް،އިްސވެރިންެގ ްވެރިކަެމއް ްއިންތިޚާބީ ްރަްއޔިތުން ގޮތަްށްްރަްއޖޭގެ

ްމީހު ްއެ ްދެން ްނިގުޅަިއގަެނވުނީމާ ްމަސައްކަތް ްއެ ްދާނީ ްކުރަމުން ްއަުޅގަްން ްޤަބޫލުކުކަމުަގއި ރަންޖެހޭނެ.ްނޑުމެން

ނޑުްމިޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް،ް ްވާހަކަ.ްހުރިހާްފުލުހުންނެއްްްވެްސްމަދުްބަެއއްގެްްތެރޭގައިްްދަންނަވަނީްފުލުހުންގެްއަުޅގަ

ވެދާެނ.ްްެވސް.ްމަދުްބަޔަކަށްްނޫންްފޭރުމުގެްމަސަްއކަތުަގއިްުއޅެނީކީްންނެއްހުހުރިހާްފުލުް.ެވސްްނޫންްބަޣާވާތްކުރީކީ

ްމުއައްސަސާއެހެ ްކޮންމެ ްރައީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްތެރޭަގއިްންނަމަވެސް ްއެްއެްއގެ ްވަްކަމެއްްިހނގާްއީވެސް ންޏާްކަމުަގއި

ްމުައއްސަސާ ްްއެ ްހައްލުކުރަންޖެޭހނެ. ްއެކަން ްަބޔަކު ްތިބި ްހައްުލކުރަން ްކަްނތައްތައް ްދެރައެްއގެ ްހައްލުކުރުމަށްކަމަކީ

ޓަަކިއްްވެސްްއެފަދަްަކންތައްތަކުެގްތެރޭަގއިްާރއްޖޭެގްވެރިކަްންފޭރިގަތުމަށްްދެްއވަންްތިިބްމީހުންނަކީޓަކައިްއިރުޝާދު

ޢިްއޒަތްެތރިްމެންބަރުންްފާހަގަކުރެއްވިްްމީހުންކަން.ްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް،ގޮުތންްބައިވެިރވިްްމަލީއެްމަސައްކަުތަގއިްޢަ

ްވިދާޅުވިްްނުކުތާ ްމައްސަލަްއީމިް،އެްއގައި ްނޫންކަމަށްްކުއްލި ްއަޅުަގނޑުވެސްްެއްއ ްބޭނުންވަނީްް. ދަންނަވަން

ްޗެނަލްބައްލަަވއި ްމޯލްޑިވްސްްލަްއވާށޭ ްް.ނިުއސް ްއަްށްވަަޑއިގެން ްއެމްވީ ްޑޮޓް ްކޮމް ްސީ.އެން.އެްންޑޮޓް ްމަހުގެ 15ްމި

ްފޭރުމުގެްވާަހކަްއަޅުަގނުޑްމިްްާވކަން.ްއެއީްްަޔޤީންކޮށްދީފައިދިެވހިރާއްޖޭގެްފުލުހުންްެއކަންްވަނަްދުވަުހގެްޚަބަުރގަިއް

ްރައީސްދަންނަވަނީ ްް،.ްޢިއްޒަތްތެރި 4ްްފުލުހުންގެ ްމަޢުލޫމާތ2ްްުްސިފައިންގެމީހަކާއި ްބައިވެިރވުމުގެ ްއެކަމުަގއި މީހަކު



  

ްަރއީސްްްފުލުހުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްކަށަވަުރކޮށްދީފަ. ްދެންމެް،ވަނީ ްިޢއްޒަތްތެްދާިދ ްފުލުސްްއަކު ްވިދާުޅވީ ްމެންބަރަކު ްރި

ްނި ްޕާޓީައކަށް ްސިާޔސީ ްރައީސްކޮމިޝަނަރަކީ ްޢިްއޒަްތތެރި ްޑީ.އާރު.ޕީެގްމެންބަރެކޭ. ްބޭފުެޅކޭ. ނުޑގެް،ްސްބަތްވާ އަުޅގަ

ބުނަނީްސަލާމަތީްްަގއިވަނަްމާއްާދެގް)ށ(246ްއަސާީސގެްޤާނޫނުްބަލައިލަންްބޭނުން،ްްއަންނަނީްއަޅުަގނޑުްހަނދާނަށް

ްސިޔާްްޚިދުމަތްތަކުގައި ްނުވަތަ ްހަރަކާތެްއގައި ްއެްއވެސް ްސިޔާސީ ްމީހުން ްޕާޓީހިމެނޭ ްނުްސީ ވަަތްއެއްަގއި

ްޖަމު ްއެހެންވީމާްއެްއގައިްޢިއްޔާްމަސައްކަތްތެރިންގެ ްަބއިވެިރެވގެންނުާވނޭ. ،ް ްރައީސް ްޞައްޙަްޢިްއޒަތްތެރި ްތެދު ްމިއީ

ްކަމަށް ްބޭފުޅާދިވެހި،ްވާނަމަްމަޢުލޫމާތެއް ްހުންނެވި ްމަޤާމުަގއި ްފުލުހުންެގްކޮިމޝަނަރުކަމުގެ ައޅުަގނުޑްްއަށްްރާއްޖޭގެ

ްގެންދަވަނީ.އެްްކަމެކޭވަންޏާްއެއީްޤާނޫނުައސާސީާއްޚިލާފުްްކަމަށްްްއިްހުރިއެްއގަްބޭނުންވަނީްސިާޔސީްޕާޓީްދަންނަވަން

ްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ް

ް

ްމަދުްޒުބައިރުްވާހަކަދެްއކެުވން:ދުވާފަރުްދާއިރާގެްމެންބަރުްމުޙައް

ޓަަކއި،ްްފުލުހުންނަކީްދިވެހިްޤައުމަށްްފައިންނާއިރިްރަީއސް.ްދިވެހިްސިޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެ عليكم السالمް`

ކަެމއް.ްްދިވެހިްތާރީޚުްހެކިދޭްއީޓަކައިްނުހަނުްޤުރުބާީނތަކެއްްވެފަިއވާްަބއެއް.ްމިްޓަަކއި،ްމާތްވިްދީނަށްްއްޔިތުންނަށްރަ

ްސަބަބަށް ްްމި ްފުލުހުންނާޓަކައި ްސިފައިންނާއި ްއެބައިްދޭްދިވެހި ްފަޚުުރވެރިވަނީ. ްއިހުތިރާމުމީހުންްތެރޭގައި ކުރަނީ.ްނަށް

ްރައީސްް ްތެރޭަގއިް،ޢިއްޒަތްތެރި ްބައެްއގެ ްޙަޤީޤަތްްްކޮންެމ ްމި ްތިބޭނެ. ްމީހުން ްނުރަނަގޅު ްރަނގަޅާއި ވެްސ

ްމުއައްސަސާ ްމުޅި ްފުލުހުންގެ ްމުއަްއސަާސްއަދި ްމުޅި ްސިފައިންގެ ްއެގޮތުން ްމުއައްަސސާް،ޤަބޫލުކުރަންޖެހޭނެ. ްދެ ްއެ

ްަފރާތް ްހުރިހާ ްނިސްބަތްވާ ްރައީސްއަށް ްޢިއްޒަތްެތރި ްނުކުރާނަން. ްބަދުާނމެއް ނޑެއް ްއަުޅގަ ްތައް ގުޯދޮގވުންްގުދޯ،

ްއެންމެންހުއްޓާލަން ްއަހަރުމެން ްތަނުގައިްވެއްޖެ. ްވޭުތވެދިޔަ ްަޤބޫލުކުރަންވެއްޖެ. ްޙަޤީޤަތް ްކަންތައްަތްއްްވެސް ވެސް

ްއޮންނާނީްހަމަްއެހެން.ްއިވޭހާްއަޑަކީްތެެދއްގޮތަކަށްްނޫން.ްމިހާރުވެސްްެއކަންްްޖެހޭވަނީްއެންމެންްހިތްހަމަްހިނގާފައި

ނުޑްއަށްްބަހުސްކުރަންްއަޅުަގނުޑްތާއީދުކުރީ.ްދިވެހިްސިފައިންނާއިްފުލުހުންނަށްްއަްނޫން.ްއެހެންވެްމިްމައްސަލަ ޅުގަ

ްއެއިހުތިރާމު ްތަޢުރީފުްމީހުްކުރަމު. ްޚިދުމަތަށް ްޤައުމީ ްމީހުންގެ ްއެ ްތަޢުރީފުކުކުރަމު. ްޚިދުމަތަށް ްޤައުީމ ރަމު.ްންގެ

ްޝުކުރިއްޔާ.ްް.ނަސީބަށްްއެދެމުންްއަޅުަގނުޑގެްވާހަކަކޮޅުްނިންާމލަންްއިރާނަޞް

ް

ްވާހަކަދެްއކެވުން:هللاްޢަބްދުްރަޙީމުފޮނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދުއް

ް ްއުޅޭ ްހުށަހެޅިގެން ްމި ްމިއަދު ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ް`ްޝުކުރިއްޔާ ްހަމަްްމައްސަލަކުއްލި އަކީ

ްވިދާޅުިވްފަދައިންއްވާހަކަދެްްއިްވެްސްމިތާނގަްޙަޤީޤަތުގައި ްމެންބަރުން ްިޢއްަޒތްތެރި ްބަެއއް ްެއއްެވްސްްއީްމިް،ެކވި ހަމަ

ްމައްސަލަތާކުންތާކު ްްއެއްްްޖެހޭ ްނޫން. ްަރީއސް، ްމިއަދުްޢިއްޒަތްތެރި ްފުލުހުންނަކީ ްދިވެހި ްސިފައިންނާިއ ދިވެހި

ްސެލިއުޓުއަޅުގަް ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްބަެއއްްނޑުމެން ްީކއްެވގެންތޯކުރަންޖެހޭ ްއެީއ ްދިވެހިސަބަްް.. ްަބއެްއެގްބަކީ ރާއްޖެ



  

ްދިވެހިްބަޔަް،ވެްއަތްދަށުަގއި ްވިއްކާަލއިކު ްމުޅިން ްރާއްޖެ ްއަުޅވެތިކޮށްްިދވެހި، ްނިކަމެތިކޮށްް،ރާއްޖެ ްރައްޔިތުން ،ްދިެވހި

ްސަލާމަތްކުރުބިކަ ްޤައުމު ްދިވެހި ްމި ްއަތްދަށުން ްމީހުންގެ ްއެ ްގެްނދަނިކޮށް ްޖައްސަމުން ްފަހުގެްްމަށްހާލުގައި ްމި ޓަކައި

ްނޫންްކަމެއްްވެސްްފޮހެވިގެންދާނެްއަކީްމިްޤައުމުގެްތާރީޚުންްދުވަހުްތާރީޚުގައިްސިފައިންނާއިްފުލުހުންްއެވީްޤުރުބާނީ

ފާޑުގެްޓަަކއިްެއމް.ޑީ.ޕީންްމިތަނަށްްފާޑުްވައްޓާލުމަށްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ްދިވެހިާރއްޖޭގެްސިަފއިންނާއިްފުލުހުންގެްައގުް

ްމައްސަ ްލަ ްހިތްވައްަދއިގެން ްރަްއޔިތުންގެ ްދިވެހި ްއެމަަސއްކަތްކުރުމަކުން ްޤަދަރާއިްްތަކުަގއި ްއޮތް ޭބފުޅުންނަށް

ްކުޑައިހުތި ްނާްރާމަކަށް ްަބދަލެއް ްރައީސްް.ންނާނެވެސް ްސިފަް،ޢިއްޒަތްތެރި ްދިވެހި ްފުލުހުންނާއި ްލައްވާްދިވެހި އިން

ްގަާވއިދާ ްކުުރވަނީްޤާނޫނާއި ްކަންތައްތައް ްސަރުކާރަކުންނެއްޚިލާފަށް ްމިައދުގެ ްއެމް.ޑީ.ޕީްްކީ ްކުރުވީ ްއެކަން ގެްނޫން.

ްމި ްފެންނަންސަރުކާރުން. ްްއީ ްރައީސް،އޮތް ްިޢއްޒަތްތެރި ްަކނުޑވާލުމަށްިދވެހިްޙަޤީޤަތެއް. ްބާރު ްޖުިޑޝަރީގެ ްރާއްޭޖގެ

ވެްސްއެމް.ޑީ.ޕީގެްްަކންްކުރުވީްޓަކައިްސުޕްރިމްްކޯުޓގަިއްތަުޅއެޅުިވްދުަވސްްެއއީްިދވެހިްާތރީޚުްދުށްްކަޅުްުދވަހެއް.ްއެް

ްއެގޮތަށް ްހަމަ ްހިސޯްސަރުކާރުން. ްްކުރުވީްރުޖޭ.އެސް.ސީ ްސަރުކާރުން. ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްހަމަ ނޑުމެންްވެސް އަޅުގަ

ްމަގު ްއަުޅަގނޑުމެން ްތިިބއިރު ްނުކުމެްއިދިކޮުޅގައި ްމުޒާހަރާް،މައްޗަށް ްތެރޭަގއި ްއިމުގެ ްގެންދިޔައިުރްޤާނޫނީ ކުރަމުން

ްސަރުކާރުން.ްޤާނޫނާއިްަގވާއިދާްްވެސްްހަމަްއެމް.ޑީ.ީޕގެްުކރީގޭސްްޖަހަންްއަމުރުލަށްްބޮލަށްްކަރުނަލޮްއަޅުަގނޑުމެްނގެ

ްކޮްށެގން ްކަންތައްތަކެއް ްބިޑިްް،ޚިލާފަށް ްއަތުަގއި ްބޭފުޅުްނގެ ްނަްއޓުވައިްއެުޅވީމަބަެއއް ްބިިޑ ްއެމް.ޑީ.ޕީްްެލއްވީްއެ ްވެސް

ްޢި ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްނިސްބަތްވެަވޑަިއގަންނަާވ ްޤާނޫނުއަށް ްއޭރުގެ ްކޮބައިތޯ ްނިކުމެ. ްމެންބަރުން ކޮބައިޯތްް؟އްޒަތްތެރި

ްއޭރުއޭރުގަް ްކޮބައިތޯ ްަގވާއިދު؟ ްއުސޫލު؟ް،އި ްބުނާ ްރައީސްްްއެ ްހަމައެްއ،ްއެް،ޢިއްޒަތްތެރި ްއެްއވެސް ްއަކީ މް.ޑީ.ީޕ

އެްމީހުންނަށްްް،ދިޔައިމަްނޫން.ްއެްމީހުންގެްއަތުންްވެރިކަންްެގއްލިެގންްބައެއްްެފއްްއޮތްއިންޞާް،އުސޫެލއްް،އްއެލަމަ

ްިދޔައިމަ ްއެްއޗެްއްބީވެގެން ްއެތައް ްދިޔަ ްމަް،ލިބެމުން ްމި ްިމއަދު ްކުރިޔަދެން ްމަޖިލީހުެގްޖިލީހުގެްމަސައްކަްތތައް ނުދޭން

ްބޭކާރުކޮށްލުމަށް ްދިވެހިްްވަގުތުަތއް ްކަންތައްތައް ްގެންދާ ްކުރަމުން ްމި ްވައްަދއިގެން ްތަފާތުްމައްސަލަތައް ްމިތަނަށް ޓަކައި

ްހުޅުވާލިއަށްްްއްޖެއެްފެނުނީ.ްމުޅިްރާބުަގއިްުދވަހުްއިންތިޚާއޭގެްހެކިްއިހަށްއްޔިތުންްމިތިބީްވަރަށްްގާުތންްދެކެން.ްރަ

ްވޯޓ15ްުްއިންތިޚާބެްއގައި ްމީހުން ްް.ނުދޭހާސް ްކިޔަނީ ްތިބެގެން ްމި ްވޯޓ31ްުދެން ްމީހުން ްދިވެހިްންހާސް ދީފިއޭ.ްއެއީ

ްޢި ްޙަޤީޤަތް ްސިޔާސީ ްޤަބޫލުކުރާ ްމިމިއަދު ްކެރިގެން ްހަމަ ްއަޅުަގނޑު ްރައީސް. ްދިވެހިރާއްޖޭެގްްއްޒަތްތެރި ދަންނަވަނީ

ްދިވެހި ްބައެއް.ްސިފައިންނާއި ްއެދޭ ްހެޔޮ ްރައްިޔތުންނަށް ްދިވެހި ްބައެއް. ްލޯބިވާ ްދެކެ ްޤައުމު ްމި ްއެއީ ްފުލުހުން ރާއްޖޭގެ

ް،އްކަތެއްްުނުކރާނެ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްގޮތަކަށްްނޫނީްއެްމީހުންްމަސަްާއއިްމަންފާްހުރިްދިވެހިްރައްޔިތުންނަށްްލާބަ

ރަްއކާކޮްށގެންްމިއަުދްް،ގޮސްނަިއގެންްގެންްމާއިްސިަފއިންެގްޔުނީފޯމުްަވގަށްންގެްޔުނީފޯމިްމީހުންގެްވެރިކަުމގަިއްފުލުހު

ްޔުނީ ްފޮނުވައެ ްމީހުން ްތަންތަނަށް ްއަުޅވަިއގެްނ ްމާރާފޯމުތައް ްގޭްއިގެން ްހިންގައި، ްވަދެްްގެމާރީ ންކޮްށްަވއްކަް،އަށް

ނުކުރެވޭނެްޢިްއޒަތްތެރިްްެއަކމެއްފުލުހުންގެްބޮލުގަިއްެއަކންްއަޅުވަންްއުޅުނަަކސްްދެންްދިވެހިްސިފައިންނާއިްްއިހަދާފަ

ެވސްްްކުރީްަވްއޓާލަންްމަސައްކަތްންގެްއަގުްރާއްޖޭގެްފުލުހުިދެވހިް،ެވސްްވައްޓާލީްިއންގެްައގުްސިފަިދވެހިރާއްޖޭެގްްރައީސް.



  

ްސަރުކާރު ްއެމް.ޑި.ޕީގެ ްޙަޤީޤަތް. ްިމއީ ްރައީސްން. ްބޭނުންވަނީްް،ޢިއްޒަތްތެރި ްދަންނަވާލަން ނުޑ ްއަުޅގަ މިއަދު

ްދިވެހިްފުލުހުންނަށްޓަަކއި.ްްމޭްދިވެހިްސިފައިންނަށްއަޅުަގނޑުމެންްފަޚުރުވެިރވަ ޓަކައި.ްްއަޅުަގނޑުމެންްފަޚުރުވެިރވަމޭ

ްތެރޭަގއިްއަޅުަގނޑު ްިސފައިންގެ ްއެއްބަހޭ ްގޯްސްބޭފުޅަކުްވެސް ްތެރޭގައިްވެސް ްގޯްސްްއުޅުްއވަފާނެ.ްފުލުހުންގެ ެވސް

ްއުޅުްއވަފާނެބޭފު ްމުް.ޅަކު ްައގުްެއއީީކ ްމުއައްސަސާގެ ްމުޅިްްނޫން.ްކަމެއްްޖެހޭަވއްޓާލަންޅި ްސަބަބަކުންނެއް އެކަމުގެ

ްަރއީސް ްޢިއްޒަތްތެރި ްނުުކރެވޭނެ. ްބަދުނާމެއް ްް،މުއައްސަސާ ްގެއްލުނީމަ ްވެރިަކން ްމިއަދު ްއޗަްށްމަގުމަކީްއވެގެންތޯ

ނޑެއްްހަދަް،ނުކުމެ ްއަެނއްްގޮތަށް،ްްރޭްބުޅާްގޮވާްގޮތަށް،ްއަނެއްްިއގެންްެއއްްރޭްކާޅުްޮގވާމިތާްފާޑެއްގެްުއސްފަސްގަ

ްދެނެއްްނޯންނާނެްކުއްލިްމައްސަލަްް،ލަތަށްްދިޔައިމަޙާްމިް.ތޯްމީހުންްކަންތައްްކުރާްގޮތަކީގޮތަށްްމިއީްރޭްބަކަރިްފުމޭް

ްމައްސަލަް،އެއްް ްކޮށްފާނެ.ްްކަމެއްްހިތަށްއެރިްެއއް.ްއެހެން ްފަދައެމީހުން ްކޮށްފާނެ.ްކަމެއްްކޮންމެ ޢިއްޒަތްތެރިްްވެސް

ްްރައީސް...

ް

ްވާހަކަދެްއކެުވން:ްާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމުމަޑަވެލިްދާއި

ްރައީސް ްިޢއްަޒތްތެރި ްމި`ްޝުކުިރއްޔާ ްހުށަހެޅިގެން ްއާދެ،ްިމއަދު ްމައްސަލަް. ްުކއްިލ ްޙަޤީޤަތުްްއުޭޅ ގަިއްައކީ

ްއިހުތިފުލުހު ްޤަންގެ ްހިމާް،ޓަކައިްދިނުމަށްއުފުލައިްދަރުރާމާއި ްމުއައްސަސާ ްއެމް.ޑީ.ޕީްޔަްތކުރުމަށްުފލުހުންގެ ންްޓަކައި

ްތެޭރގައި ްކަންތައްތަކުގެ ްމިކަހަލަ ްޤަރާރެއް. ްތިބިްއަދިްހުށަހެޅި ްބަޔަކު ްކޮންމެ ްސަރުކާރަކުން ވިަޔްސްްކަމުގައިްޮކންމެ

ްތެރޭގައި ްތެރޭަގއިްވެސްްފުލުހުންގެ ްސިފައިންގެ ްަކމަށްޢަްެވްސްވިޔާނުދާްައދި ްކޮށްފި ކަމެއްްްއެް.ނަމަްވަނީްމަލެއް

ްފާހަގަކު ްމެންބަރުން ްޢިއްަޒތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްޤާނޫނުރައްވަންރައްޔިތުންގެ ްބަލައިލާނަން ްއަޅުަގނޑު އަސާސީގަިއްޖެހޭނެ.

ްެއއްެޗއްޤާނޫނުް،އިލިޔުްއވާފަ ްވިދާޅުވާ ްއާެދ،ްޤާްައސާސީ ްވެްސ. ް)ށ(239ްނޫނުއަސާީސގެ ްމާއްދާގެ ސަލާމަތީްް-ަވނަ

ްަރްއޔި ްމަްއޗަށް ްއެހެންެވއްޖެޚިދުމަތްތަކުގެ ްހިންގޭނޭ. ްބާރު ްމަޖިލީހުން ްކުެރވޭނެްތުންގެ ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއޔާ

ކަެމްއްް.ކޮްށގެންްކަމެއްްް،އުޅެނީްްމިކަންްކޮށްގެންްމިްކަންތައްަތއް.ް.ްކޮންމެްބަޔަކަްށްވެސްްކުރެވޭެންމިމިކަންތައްތައް

ްކުރިމަތީގައިް،ހިނގީމަ ްރަްއޔިތުން ްޔުނިފޯމުްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްސިފައިން ްރާއްޖޭްފުލުހުންނާއި ްތިެބގެން ެގްއަޅައިގެން

ތަނުގައިްދައްކަްނވީ.ްމިއަދުްްއެްވާހަކަްމިް،ްއުެޅނީ.ްއެހެންވީމާްުނޖެހޭްކަމެއްްކޮށްގެންްމިރައްޔިތުންގެްތެޭރގައިްކުރަން

ްކޮންމެހެން ްވޯޓުްއެމް.ޑީ.ޕީްދައްކަންީވކީ ްވާހަކަްއަށް ްުނވާނެ.ްްލިބުނު ްވެސް ްވާހަަކއަކަށް ްރީިތ ްމާ ްެއއީ، ްނޫން. އެްއ

ވިދާޅުެވއްޖެްމީހަކު.ްްހާހެއްހާްވޯޓުްދެއްވިްވާހަަކްވެސ15ްްމީހަކުްވޯޓުްދިން،3ްްމީހަކ17ްްުއަތްމައްޗަށްްނަަގިއގެންް

ްއެހެންވީމާ ،ް ްމިކަެމއް ްދަްއަކއިގެން ްވާހަކަ ްުނވާނެހައެ ްކުރިމަތިލާންވީ.ްއްެލއް ނޑުމެން ްައޅުގަ ްމައްސަަލއާ ްޙަޤީޤީ .

ްރަްއޔިތު ްޢަދުލުއިންޞާރާއްޖޭގެ ްތެޭރަގިއ ްޤާންގެ ްިވޔާނުދާްްއިމުކުރުމާފު ްހުރި ްތެރޭަގއި ްސިފައިންގެ ްފުލުހުންނާއި އަދި

ްނުދަްއކާ ްމަޖިލީހުގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްވާަހކަ ްކަންތައްތަުކގެ ްކޮން، ްކުރާނީ. ްމިަކން ްކޮންބަޔަކުތޯ ބަޔަކުޯތްްދެން

ްމަސްއޫކުރުވާނީ.ްއަޅުަގނޑުްޒިންމާދާރު ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްަރއްޔިތުްންހަވާލުލިްއޔަތަކީ ްރާއްޖޭގެ ްާރއްޖޭެގްްކުރިމެން ކަމަކީ



  

ްކަމެ ްހިނގައިކޮންމެ ްގޯްސޮކށް ްވެްސ ްކަމަށްއް ްަވކާލާތުކުރުން،ް،ނަމަްވަނީްްފި ްެއކަމާ ްބެލުން. އެކަާމްްެއކަން

ްޭއގެތެޭރަގއި ްއަދި ްވާަހކަްބަހުސްކުރުން. ްމީހުން ްގިނަ ްޭއގެ ްދެަރވެހަދައްަކިއގެން ްވަރަށް ްއަޅުަގނޑު ްހޯދުން. ް،އްެލއް

ްމި ްމެންްހިތާމަކުރަން ްއެއް ްޢިއްޒަތްތެރި ްތަނުގައި ްވާހަކަފުުޅގަިއ ްހުިރްބަރަުކ ްތެރޭަގއި ްފުލުހުންގެ ވިދާުޅެވއްޖެ

ްދިއް ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްބޭފުަޅކު،ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއެއް ްސަމީރުްކޮމިޝަނަރަކީ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ދޫ

ނޑުްވެސްްބޭނުންޭވްޤާ ވަނަްމާއްާދެގ246ްްނޫނުއަސާސީަގިއވާްއެްއޗެްއްބަލައިލަން.ްވެސްްއެްނުކުތާްފާަހގަކުރި.ްައޅުގަ

ްއެްއގައިްްރަކާެތއްްުނވަތަްސިާޔސީްޕާޓީހަވަނީްސަލާމަތީްިޚދުމަތުގައިްހިމެނޭްމީހުންްސިޔާސީްެއްއވެސްްްގަިއްމި)ށ(

ްޕާޓީ ްއޮތްވެެއއްަގިއްބައިވެރިްްނުވަތަްސިޔާސީ ްމިަވޑަިއގެންނުވާނޭ.ްމިހެން ނޑުމެންްޞައްޙަތޯްްއިރުގައި ްއަުޅގަ ތަނުަގއި

ްއެބަ ްވެްސްްބަލަން ްމުޤައްރިރަްށ ްކޮމިޓީގެ ްމުއައްަސސާތަުކގެ ްމިނިވަން ްމާދަމާ ްއިރާދަކުަރިވއްޔާ ނޑު ްއަުޅގަ ޖެހޭ.

ނަމަްްއެްވިދާޅުވާްގޮތަށްތޯ.ްހުރިްަގއި،އިުރގަިއްހުރީްސިޔާސީްޕާޓީޤާމުްދެއްވިްބޭފުާޅްއަށްްއެްމަްއަޅުަގނޑުްޮގވާލަންްއެ

ްއެބަްއްޙަޞަ ްއަުޅަގނޑުމެން ްުނވާނެ ްަޖވާބުދާރީްއެއް ްލޯބިްކުރުވަން.ޖެހޭ ްިސފައިންނަކީ ްތިބިްފުލުހުންނަކީ، ލިބިފައި

ނޑުމެންްހަދަންްއެބ ނޑުމެންްއެބަްބަޔަކަށްްއަުޅގަ މަރާްއަދިްވައްކަްންް،ންްގައިގާްތަޅައިހޭްރައްޔިތުޖެްަަޖެހޭ.ްއަޅުގަ

ްހިންގަން ްރިހިބިލިޓޭޝަން ްމީހުންނަށް ްއެްއެބަްކުރި ްއެބަްޖެހޭ. ްބަލަން ްހުރިތޯ ްސަލާމަތުން ްބުއްދި ޖެހޭ.ްްމީހުން

ނޑުމެންްދޫކޮންްކަންތައްތައްްކުރުުމެގްލައިސެޔުނިފޯމެއްްއެުޅވުމަކީްެއއީްނުޙައްޤު ނޑުމެްންންސެއްްއަުޅގަ ށްލުމަށްްއަޅުގަ

ނޑުމެންްޤައުމަށްކިގެންދެ ޖެހޭ.ްްޓަކައިްވިސްނަންޖެހޭނެ.ްއަޅުަގނޑުމެންްމިްރާއްެޖްސަލާމަތްކުރަންްއެބަްނުވާނެ.ްއަުޅގަ

ްތެރެއަށްް ްސިފައިންގެ ްވަންނާނެ. ްތެރެއަށް ްފުލުހުންގެ ްދަިރން ނޑުމެންގެ ްއަޅުގަ ްތިބޭނެ. ްފުލުހުންގެ އަޅުަގނޑުމެން

ްނޫން ްބައެްއ ްގޯްސ ްއެންމެންނަކީ ްކުދިންނަށްވަންނާނެ. ްެއ ްއެހެންނަމަެވސް، ްޖީލަށްް. ްއޮތް ްއަންނަން ަޓކަިއްްޓަަކއި

ްއެބަ ްރަނގަޅުކުްއަޅުަގނޑުމެން ްވެސް ްމުއައްސަސާ ްފުލުހުން ްސިފައިންނާއި ްވެސްްޖެހޭ ްމަޖިލީސް ްމި ަރން.

ްދައުލަރަނގަޅު ްމުައއްސަސާްރަނަގޅުކުރަން.ްއަދި ްހުރިހާ ްއެޅިފަުތގެ ްޮކނޑުަގއި ްބަކުރަން.ްެއކަމުެގްވާޖިބު ަޔކީްިއްތިބި

ް ްޢިއަޅުަގނޑުމެން، ްމަޖިލީހުމި ްރައްޔިތުންގެ ްްއަޒތްތެރި ްމެންބަރުން ްއެންމެހައި ްއެކަްނ77ްްގެ މެންބަރުން

 ކުރަްއވަންޖެހޭނެ.ްޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

 ވާހަކަދެއްެކވުން:ްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްސަލީމުފުނަ

ްަރީއސް.ްަވގު ްކުޑަޝުކުރިއްާޔްޢިއްޒަތްތެރި ްވަރަށް ްދަންނަަވއިއެް.ތު ްބަލާނަން.ްފުރަތަމަްހެންވީމާ،ްކުރުކުުރކޮށް ލެވޭތޯ

ނޑައެޅިަފއިްމަޖިލީހުގެްްއިލުމުގެްއުސޫލުތަކާްް،ބިލާްއިއާްްކަމަކީްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލީހަށްްޤަރާރާއިްމައްސަލަ ހަމަތަެކއްްކަ

ެއއްްިއްއޔެަގއިްވެސްްބޭުރކޮށްލާފައިްްންްނެތްްމައްސަލަންްެލވެއެްަގވާއިުދގެްތެރެއި،ް.ްއެހެންީވމާގަާވއިދުަގއިްއެބަހުރި

ްމަޖި ްމި ްއެއް ްމައްސަލަ ްބަލައިގެންފައިއޮތް ްފުރަތަމަ ްައޅުަގނޑުްްލީހަށް ްކަުމގައި ްގޮތެއް ްއުފެދޭ ްސުވާލު ްވަނީ

ްއެހެންވީމާ ްބޭނުން. ްހަ،ްފާހަގަކުރަން ްއުސޫލުތަކާއި ްއެ ްނޫން. ްއެއް ްމައްސަލަ ްލެވިގެންވާނެ ްއަކީ ްމައްސަލަ މަތަކުެގްމި



  

ްމަްއސަލަތެރެއި ްއޮތް ްއަިއއްސަ ްފާހަގަކުރަްންްން ނޑު ްއަުޅގަ ްނުކުތާައކަށް ްެދވަނަ ްރައީސް، ްޢިްއޒަތްެތރި ްނޫން. އެއް

ްތެ ްސިފައިންގެ ްފުލުހުންނާއި ްކަމަށްބޭނުންވަނީ ްއޮތް ްއެއް ްމައްސަލަ ްމައްސަލަްރޭަގއި ްއެ ްމިްްވަންޏާ ްބެލުމަށް އެއް

ގައިްހިފާފަިއްިކްކޮމިޓީތަާކއިްޖަވާބުދާީރުކރަންްހުރިްފުރުޞަތުތަކުގެްޭބނުންްހެޔޮްގޮތުްޢިއްޒަތްތެރިްމަޖިލީހުގެްހުރިްެއކިއެ

މިކަމުންް،ްއެއް.ްއެހެންވީމާްނެތްްއަދިްފަހަކަށްްއައިސްްމިއިންްދުވަހަުކްނެތްްއެފަދަްބޭނުމެއްްހިފިފަްހުރިތޯ.ްޝައްކެއް

ްމި ްސާބިުތވަނީ ްމިްވެސް ްެވއްޓުްއީކަަމކީ ްސަުރކާރު ްމާލޭގެްހުްއެމް.ޑީ.ީޕންް،ނީމާއެމް.ޑީ.ޕީެގ ްާއއި ޅުމާލޭގަ

ްރާވާފައިްމަރުކަޒުއިސްލާމީ ްަފއްޅިެއޅުމަށް ްތަނުގައި ްބައިވެރިވެްއެހެރަ ްފުލުހުން ްސިަފއިންނާިއ ްރޭވުުމގައި ްއެްް،އޮތް

ްހިމާޔަތްކޮށް ްފައްޅިރައްކާްް،މީހުން ްސަުރކާރު ްއެ ްނުދެމެހެއްޓީމަްއެޅުމަށްތެރިކޮށްގެން ްދެކެްއެް،ަޓކައި ްމީހުން

ްމަްއސަލަ ްއޮތް ްލާފަިއ ްރުޅިން ްެއއްްއައިސްަފއިާވ ްައޅުަގނޑަށް ްަމއްސަލަައކަށް ްއަނެއް ްކުރެެވީންކަން. ްމި ފާހަގަ

ްބޯްނވާނޭ ްމައު"ބޮވެންވާނޭ ްމި ްދިވެހިރާއްޭޖގައި" ްއެމް.ީޑ.ޕީ، ްދަށުން ްހިންގަމުންދިޔަްްޟޫޢުގެ ްދަށުން ްޝިާޢރުގެ އެ

ްފުލުހުން ްސިފައިންނާއި ްދިވެހި ްވެސް ްނޫނެްމިްޖަރީމާތަކަށް ްއެެހންވީމާއޮތީ ްވިދާުޅވެފަ. ްކޭ ްސިފަ، އިންާނއިްދިވެހި

ްދިވެހި ްމިއަދު ްއަމަންފުލުހުން ްހަދައިގެންްޓަކަިއްޕާޓީްކުރުމަށްގާއިމުްރާއްޖޭގެ ްޤައުުމްްޕާޓީް،އެއް ްމުޅި އެްއގެްނަމުގައި

ްފަސާދަކުރަމުންްޚިދުމަތްކުރަމުންްމުޅިްޤައުމުގެްތެރޭަގއި...

ް

ްެކވުން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެއްް

ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްދާއިރާގެްނިޒަމާ ްދެކުނު ްމާފަންނު ްއިބްރާހީްއެްއ ްމެންބަރު ްބެހޭްްމުޢިއްޒަތްތެރި ްނިޒާމާ ރަޝީދަށް

ްލަްއެްއ.ްއިށީނދެަވޑަިއގަންނަވާ.މައްސަ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެުވން:ްމުންނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމާފަ

ްއެ ްރައީސް. ްފައްޅިޢިއްޒަތްތެރި ްައޅާކަށްްްމް.ޑީ.ޕީއަކުން ްމިް.ނެތްްއެއް ްމެންބަރެއް ްެއމް.ޑީ.ޕީ ްވެސް ނޑު .ްއީއަޅުގަ

ްނޫންތޯ؟ސްްވަޙީދު.ްއެްވާހަކަްދަްއކަންވީއޮތްްމިހާރުްވެްއެބަްބޮޑުްބުދެއްްއިންޑިއާްއިންްގެެނއްސައެހެންނަމަވެސް،ް

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއެއްްނޫން.ްނިޒާމާްބެހޭްމައްަސލަްަޑިއގަންނަވާ.އިށީނެދވަްަޑއިގަންަނވާ.މެންބަރުްއިށީނދެވަްޢިއްޒަތްތެރި

ް



  

 ވާހަކަދެއްެކވުން:ްދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަލީްސަލީމުފުނަ

ްިޢއް ްަރއީސް. ްވާހަކަޢިއްޒަތްތެރި ްބުދުގެ ްރައީސް، ްބެހެއްީޓްޒަްތތެރި ްބުދު ްއޮރިޔާންވާނީ. ްއަށް ްއަމިއްލަ ްވެސް ެދއްކީމަ

ްބުއަޮތޅުގަްއަްއޑު ްބަހަްއޓައިގެން. ްްދު ްވެްސ ްބަަހއްޓާނަމޭ ްއަތޮޅުގަްބުނީ ްއެްއަްއޑު ްވެްސްް. ްދަތުރުކުރީ މަގުން

ްމިންއެމް.ޑީ.ޕީ ްރުޅިއައިސްެގން ްމިއަދު ްފޯިރނުމެރީމަ ްދަށުގައި ްއޭގެ ްފުލުހުން ްސިފައިންނާއި ްޢިއްޒަތްތެިރްް. އުޅެނީ.

ްމި ްޖެހިގެން ްމައްސަލަްްރައީސް،ްިމއަދު ްމިްއުޅޭ ްތެދުތެދަށް ްހަމަ ްސިަފއިންނާިއްްައކީ ްތިބި ްޤައުމުގައި ްމި ދަންނަވަނީ

ޓަކައިްއަދިްމިްޤައުުމގަިއްކުށްވެރިންްބޭނުންކޮްށގެންްްފުލުހުންްއެމް.ޑީ.ޕީންްމިްޤައުުމގައިްއޮތްްއިސްލާމްދީންްފޮހެލުމަށް

ްހި ްޖަރީމާތައް ްހިންގާ ްމަގުފަހިނުކުރުމަށްމި ްއެްޓަކައިްންގުމަށް ްފުލުހުން ްޤާނޫނާްމީހުްދިވެހިްސިފައިންނާއި ްކޮޅަށް ންގެ

ްއަ ްކުރި ްކިޔަމަންޚިލާފަށް ްމިްއެް،ނުވީމަމުރަތަކަށް ްކުރާްމަސައްކަތްތަެކއް ްމިއަދު ްއަގުަވއްޓާލަން ކަމަކީްް.ްމިއީމީހުންގެ

ްޓަކައިްއެްމީހުންްޤައުމަށްްޙަޤީޤަތުގައިްއެމް.ޑީ.ޕީންްރާަވއިގެންްަކނަޑއެިޅގެންްއެްމުައއްސަސާތަުކގެްައުގވައްޓާލަންްއެ

ްއެކޭްައޅުަގނޑުްދަންނަވާނީ.ްޝުކުރިއްާޔ.ްްހިންގާްބޮޑުްޖަރީމާްޓަކައިްވައްޓާުލމަށްސައްކަުތގެްައގުްކުރާްމަ

ް

 ވާހަކަދެއްެކވުން:ްމުްމުއްޠަލިބުތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީފަރެސްމާ

ރައީސް.ްްޢިއްޒަތްތެރި السالم عليكن .وصحبَ أجوعيي وعلى آلَ هللاްرسول علىްوالسالمްوالصالةلحمد هلل ا `.

ްސިފައިން ްފުލުހުންނާއި ްރައީްސ،ްމިއަދު ްަމއްސަލަތަކާޢިއްޒަތްތެރި ްދިމާވެފައިވާ ްހުރިހާްްނަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ދޭތެޭރގައި

ް ްވޭތުވެިދޔަ ްސަބަބަކީ ްކަންބޮޑުވާންޖެހޭ. ްސިފައިްނގ3ްެއެންމެން ްއާއި ްމުއައްސަސާ ްފުލުހުންގެ މުއަްއސަސާްްއަަހރު

ްްޓަކައިްހަލާކުކޮށްލުމަށް ްވަގުތުްއެއަދި ްގެްއލޭ ްވެރިކަން ްމީހުންނަށް ްަބޣާވާތް، ްޤައުމުަގއި ްްގެނައުމަށްމި ްނޫނީްޓަަކއި

ްސިފަ ްފުލުހުންނާއި ްބަަޔކު ްއުފެއްދުމަށްބަޣާވާތްކުރާނެ ްތެރޭަގިއ ްނަތީްއިްނގެ ްމަސައްކަުތގެ ްކުރި ްމިއަޓަަކއި ދުްޖާ

ްތެރެ ްސިފައިންގެ ްއެްފުލުހުންނާއި ްްހާލުކުކުރަމުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްފުލުހުންދަނީ. ްސިފައިްނނާއި ްޤަދަރާއިްރައީްސ، ގެ

ތްްނަގާލުމުގެްމަސައްކަތަކީްމިއަދުްއެމް.ީޑ.ޕީންްއަށްްލިބިފައިވާްޤަަދރާއިްކަރާމާްއެްދެްމުއައްސަސާްޢިއްޒަތްްނަގާލަިއ،

ތެރިްްއޒަތްއިގެންްއެމް.ޑީ.ޕީންްކުރަމުންދާްމަސައްކަތެއް.ްޢިވަނަްއަހަރުންްފަށ2117ްްައްްނޫްނ.ްފަށައިފައިވާްމަސަްއކަތެ

ކުރެޭވްމަސައްކަތާއިްމިއަދުްމިްޤަުއމުގެްރައްޔިތުްނގެްމަޖިލިސްްްނަގާލުމަށްްމިއިތުބާރުރައީސް،ްމިްދެްމުއައްސަާސެގް

ްމި ްަމސައްކަާތ،ްމެދުވެރިކޮށް ްވިސްނާނުލައިފިްމިްކުރެވޭ ްފުންކޮށް ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދޭތެރޭ ނަމަްްކަންތައްތަާކ

ްދެވޭ ްރަްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްބާރާއިްމިސްރާބު ްދިފާޢީ ްޤައުމުގެ ްމި ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ނގަޅުނުވެދާނެ.

ްހަލާކުކޮށްް ްމުއައްސަސާ ްބެލެހެއްޓުމުެގ ްދުސްތޫރީްެއންމެް،އަމަންއަމާންކަން ްޤައުމުގެ ްމި ްއެއަށްފަހު ނިޒާުމްްފަހުން،

ްކެނެ ްއިސްތިއުފާދެއްވި ްމަސައްަކތުގެހަލާކުކޮށްލުމަށް ްކޮށްފައިވާ ްނަޝީދު ްމުޙައްމަދު ްނަތީޖާްްީރގޭ ްހިތި ނަތީޖާ،

ނޫންްތަންތަނުންްކުށްވެރިންނާއިްމުޖުރިމުންްްދަނީްފެންނަމުން.ްޖަލުންނާއިްއެްއަޅުަގނޑުމެްނގެްމިްޤައުމުންްމިއަދުްމި

ނޑުެމންނަށްްމިްްފަރާތްތަކަށްްސިފައިންނާއިްފުލުހުންގެްހޯދައިްއެ ދަނީްފެންނަމުން.ްްއިންްވަޒީފާދިނުމުގެްނަތީޖާްއަޅުގަ



  

ްއެްޢިއްޒަތްތެރި ްފުލުހުންގެ ްޖަލުންނާއި ްއެމް.ޑީ.ޕީްރައީސް، ްއެއީ ްހޯދައި ްކުށްވެރިން ްތަންތަނުން ައްށްްނޫން

ްހަދައިްއިތުބާރުކުރެޭވްމީހުން ްއެްއެްް،ކަމަށް ްމަަސއްކަަތކީްްމީހުން ްކުރާ ްމިއަދު ްބައިިތއްބަިއެގން ްވައްދާަފއި ތަންަތނަށް

ްވައްް ްލައްވާ ްލޫޓުވުމާ،އެމީހުން ްފޭރުމާއި ްސިްމިްކަންކުރުާމއި ްފުލުހުންނާއި ްކުުރވަނީ ްޔުނީފޯމުގަަކންތައްތައް .ްފައިންެގ

ް ްއަށް ްސިފައިްނގެ ްކަްނތައްތައް. ްއެނގޭ ނޑުމެންނަށް ްައޅުގަ ްމިއީ ްރައީްސ، ްނެރެގެނ46ްްްޢިއްޒަތްތެރި ްޖަލުން މީހުން

ް ްއެނގޭ. ްއަޅުަގނޑުމެންނަްށ ްގެނައިކަން ްގެނެއްސަ، ްތަންތަނުން ްއެހެން ްއެއަދި ްތެރެއަށް ްބަޔަކުްފުލުހުންެގ ތައް

ނޑުމެންނަށްްއެނގޭ.ްމިއީްޙަޤީޤަުތގައިްހުިރހާްއެންމެނަށްްވެސްްއެނގޭްަކމެއް...ް ްވެއްދިކަންްއަުޅގަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްދާއިާރެގް ްފަރެސްމާތޮޑާ ްހަމަެވއްޖެ. ްކޯރަމް ްޖަލްސާގެ ްާއދެ، ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ްގެްއލިއްޖެ. ްކޯރަމް ްޖަލްސާެގ އާދެ،

 ތެރިްމެންބަރުްވާހަކަުފޅުްކުރިއަށްްގެންދިއުމަށް.ޢިއްޒަތް

ް

 ހަކަދެއްެކވުން:ވާްމުްމުއްޠަލިބުތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީފަރެސްމާ

ްޖަލުންނާްޝުކުރިއްޔާް ްރަީއސް. ްއެްްޢިްއޒަތްތެރި ްސިފައިްނެގްްއަދި ްފުލުހުންނާއި ްގެނެސް ްހޯދައިގެން ްތަންތަނުން ނޫން

ްބޭނު ްމީހުންގެ ްވެއްދި ްކުރަމުންގެންދާްތެރެއަށް ްމިއަދު ްއެމް.ޑީ.ޕީން ްއަދި ްނަޝީދާ ްަރީއސް ްކުރީގެ ންކޮށްގެން

ްއެކަމާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްފުލުހުންނާިއްްމަސައްކަތަީކ ްައޅުަގނޑު ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެިރ ްކަމެއް. ްވިސްނަންޖެހޭނެ ދޭތެރޭ

ްމުއަްއސަސާ ްއަްސިފައިންގެ ްގޮވާލަނީ 2118ްްްށ ްމުއައ11ްނޮވެމްބަރު ްދެ ްއެ ްފަހުން ްތިބިްްސަސާގެ ްވައްދާފައި އަށް

ްބަލަިއ،މީހުން ްރެކޯޑު ްއެްްއެްގެ ްއަވަހަށް ްމީހުންތައް ްތިބި ްގެނެއްސަ ްތަންތަނުން ްއެހެން ްޖަލުންނާއި ްތެރެއިން ްމީހުންގެ

ްނެރެ ްް،ތަންތަނުން ްބޮޑ2ްެއެ ްމިއަށްވުރެ ްމާދަމާ ްެއހެންނޫނީ ްސާފުކުރުމަށް. ްފެންނާނެްމުއައްަސސާ ްމުޖުރިމުން ތި

ްއަޅަިއގެޔުނީފޯމު ްޔުނީފޯމުން، ްޔުނީފޯމުްއަޅައިގެްނ،ފުލުހުންެގ ްމިްސިފަިއންގެ ްއެއީ ްކުރާނެ. ްއެކަން ްނިުކމެ އަޅަިއގެން

ްހަލާކުކުރުމަށް ްމިއަދުްްޤައުމު ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްެއަކމާ ްނަތީޖާ. ްމަސައްކަުތގެ ްއޮްތ ްކޮށްަފއި ްއެމް.ޑީ.ޕީން ޓަަކިއ

ް ްއަުޑގަދުދެކޮޅުހެދިޔަސް ްވަރަކަށް ްކިތަންމެ ްޙަޤީޤަްތްކުިރޔައަިދ ްމި ްޙަޤީޤަތް. ްމިއީ ްެނގިޔަސް ްނުކުތާ ްނިޒާމީ ްސ

ނޑުމެންގެްތެރެއިން...އަޅުަގނޑުމެންނަށްްފެންނާނެ.ް ްމިްޙަޤީޤަތްްއަޅުގަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢަ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަްތތެރި ްދާއިރާގެ ްރިޟާނިލަންދޫ ްލީ ،ް ްގަާވއިދަްށ ްހިތްތަވާ.ްހުމަޖިލީހުގެ ރުމަތްތެރިކޮށް

ްއުނދަޫގވާވާހަ ްމެންބަރަކަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްހުންނަާވ ްްކަފުޅުދަްއކަވަން ްފަރެސްމާތޮޑާްޢަގޮތަށް ްނުބަހައްޓަވާ. މަލުތައް

ްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްވާހަކަފުޅުްކުިރއަށްްގެންދިއުަމށް.



  

ް

 ހަކަދެއްެކވުން:ވާްމުްމުއްޠަލިބުތޮޑާްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީފަރެސްމާ

ްމިއަްޢިއްޒަތްތެރި ނޑު ްއަޅުގަ ްއެހެންަކމުން ްސަުރކާރަށާރައީްސ، ްމުައއްސަސާްދު ްސިފައިންގެ ްފުލުހުންނާއި އަްށްްއަދި

ްރަނަގޅުކުރުމަށް ްުމއައްަސސާ ްސިފައިންގެ ްފުލުހުންނާއި ްަޤއުމުަގިއ ްމި ްގޮވާލަނީ ްވެސް ްމަޖިލީހަށް ްރަްއޔިތުންގެ ްއަދި

ްއެ ްއެމް.ޑީ.ޕީން ްމުޖުރިްޓަކައި ްތިބި ްވައްދާަފއި ްއެތަނަށް ްއަވަހަށް ްނެރެްމުން ސާފުކުރުމަށް.ްޝުކުރިްއާޔް،ްތަންތަނުން

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ް

ް

 ދެއްެކވުން:ވާހަކަްރިޤުރުްމުޙައްމަދުްޠާމަނަދޫްދާއިރާގެްމެންބަ

ްމި ްހުށަހެޅިގެން ްމިއަދު ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ ނުޑްް`. ްއަުޅގަ ްމައްސަލައިަގއި ްކުއްލި އުޅޭ

ްދަ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްވިސްާނލާއިރު ްދަންނަވާލަން ްޖެހެނީްއެްއޗެއް ްމި ްވާްއްަކން ްއިއްެޔގެ މިއަދުެގްް،އެއްްްހަކަކޮންމެހެން

ްމިްްވާހަކަ ްވާހަކަ ްސިފައިްނގެ ްފުލުހުންނާއި ްނޫން. ްމިްއެްއ ްވާހަކަ ްސަލާަމތުގެ ްަޤއުމީ ދެްއކެނީ.ްްދެއްކެނީ.

ްވާހަކަރައްޔިތުން ްނުރައްަކލުގެ ްހުރި ްރަނގަޅުްމިްނަށް ްެއކަންކަން ްމިދެއްކެނީ. ްވާހަަކ ްއެހެންވީމާ،ްްކުރާ ދައްކަނީ.

ްދުވަހަކު ްފުލުހުން ްސިފަިއންނާއި ްވެިރކަމަށް ްޖާގަްއެމް.ޑީ.ޕީެގ ްޢިްއޒަތްތެިރްްނުދޭނެެވސް ްދާއިރާގެ ްވިލިާމފަންނު ކަމަށް

ްވިދާޅުާވއިރު ްވިސްނަންް،މެންބަރު ްސިފައިންނާއިްއަުޅަގނޑުމެން ްނޫންކަން. ްރަނގަޅުކުެރވެީނ ްއެ ްދާއިރާ ްެއ ޖެހޭނެ

ދިީނމަްފުލުހުންނާއިްސިފައިންެގްެވރިކަމަށްްޖާގަދެނީ.ްެއްޖާގަެއއްްދޭްބައެއްްނޫން.ްރަްއޔިތުންްްފުލުހުންނަކީްވަކިްާޖގަ

ްދިފާޢުކޮށްދީ ްވެރިކަން ްއެ ްއެހެް،ވާޖިބަކީ ްކުރުން. ްއެކަންކަން ްމަތީން ްހަމަތަކުގެ ްައޅުަގނޑުމެްންޤާނޫނީ ންވީމާ،

ްއެދަންނަން ްްޖެހޭނެ ްކޮަބއިކަން. ްދައުރަކީ ްިޢއްޒަތްތެިރްޅުވާހަކަފުްދެްނމެމީހުންގެ ްދާއިރާގެ ްފަރެްސމާތޮޑާ ދެއްެކވި

ްއެ ްބަޔަކު ްވަކި ްވިދަޅުވީ ްއެ ްވައްދާްމެންބަރު ްވިސްނެީންް،ތަނަށް ްއަޅުަގނޑަށް ްވާހަކަ. ްހަދާ ްބޭރުކޮށް ްބަޔަކު ަވކި

ްއެމް ްނުަވއްދާއަޅުަގނޑުމެން ްބޭފުޅުން ްޒާތުެގ ްވިާދޅުާވ ްއެ ްތެރެއަށް ްފުލުހުންގެ ްސިފައިންނާިއ ްެވރިކަމުގަިއ ް..ޑީ.ީޕގެ

އަކީްޙަޤީޤީްޕްރޮފެޝަނަލްްމީހުންނަށްްްމިްދިމާވިްމައްސަލަް،ޕްރޮފެޝަނަލްްބައެއްގެްގޮުތގަިއްބަލައިގަނެގެންްއުޅުުނއިރު

ްނުވީތީވެްއެ ްބަޣާވާތްްއެްމީހުން ްތާއީދުްއެފަދަކުރީ.ްމީހުން ްއަށް ްއެގޮތަކަްށްއެމް.ޑީ.ޕީ ްމީހުން ްވެއްދިްްކުރާ ތަންތަނަށް

ްމިްނަމަ، ްމިއަދު ްއަޅުަގނޑުމެން ްޙަޤީޤަތަކީ. ްމިއީ ްނުވީސް. ްދިމަެއއް ްއެކަމެއް ްވާހަކަްމިއަދު ްމަގުމަތިންްްދައްކާ ައކީ

ްފޭރިގަންނަްވާހަކަ.ްސިފައިންްްމީހަކުްހިނގާފައިދާއިރުްއެ ކަންކަންްކުރާްްފުލުހުންްއެ،ްީމހުންގެްއަތުަގއިްއޮންނަްފޯނު

ްޭގް ްމީހަކު ްފުލުހުންގެ ްހިތްހަމަޖެހެނީ ްބޮޑަްށ ްއެންމެ ްކުީރގަިއ ްައޅުަގނޑުމެން ްަރްއކަލަކަށް ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ވާހަކަ.

ނޑުމެންނަ ްައޅުގަ ްމިއަދު ްހުރީމަ. ްފެނިއްޖެކައިީރގައި ްފުލުހަކު ްމަގުމަތިން ްއެށް ްަޝއްުކއުފެދޭ. ްފޭރޭްްއްޔާ މީހުންނަކީ

ްމިްމީހުންގެ ްއަޑުިއވެމުން ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްމިްގޮތުަގއި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއެހެންވީމާ، ްވާހަކަްދަނީ. ިމްްއަކީްދައްކާ

ްރަނގަޅުކުރަްނވެއްޖޭް ްމުއައްސަސާކަންކަން ްއެ ްއެް. ްހެދޭނީ ްމުއައްސަާސއަަކށް ްރަނގަޅު ކަންކަންްްއަީކ



  

ްކުެރވިގެންނޭ.ްައޅުަގނޑުމެރަނގަޅު ްހިތްހަމަޖެހެމުން ްކުރީގައި ނޑުމެންަނށްން ްއަޅުގަ މަގުމަތިންްސިފައިންނާއިްްއޮންނަނީ

ނުޑމެންނަށް ްއަޅުގަ ްފެނުނީމާ ްޔަޤީްފުލުހުން ްލިބޭނެކަމުގެ ްމިއަުދްރައްކާތެރިކަން ްއެހެންނަމަވެސް ްލިބެމުްންއައީ. ންކަން

ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންނަްވާްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެއީ ްފެނުނީމާ ްމަގުމަތިން ްސިފައިން ްފުލުހުންނާއި ްބިރަކަށްްގޮތަކީ ްހުރި ްށް

ނޑުމެްވަނީ.ްނުރައްކަލަކަށް ްއެބަްވަނީ.ްެއހެންވީމާ،ްއަުޅގަ ްއެކަންކަންްރަނގަޅުްން ްމީހުންނާކުރަްޖެހޭ ދޭތެރޭގައިްްން.ްއެ

ްވިސްނާ ްމި ްބަދަލުކުރެވޭނެްއަޅުަގނޑުމެން ްިއޞްލާޙުްމަގަކަށްްޮގތް ްމުއައްަސސާތައް ްއާދެ، ްދުވަހު،7ްްކުރަްނ. ވަނަ

ް ްދުވ7ްަފެބްރުއަރީ ްވަނަ ްކަންތަކާިއ ްބަާޣވާތުގެ ްގެނައި ްެއ ްނިކުމ8ްެހު ްފުލުހުން ްުދވަހު ްރޯކުިރްްވަނަ ތަންތާނގައި

ްއެބަްމިްމައްސަލައާ ްމިްކަންަތއްތަްއ ްއެހެްނވީމާ، ްބަލަން. ްވިސްާނއިުރްްޖެހޭ ްކުރަން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ކަްނކަން

ްއެބަ ްވާހަކަަދއްކަންްއަޅުަގނޑުމެން ްމި ްމުައްއސަސާް.ޖެހޭ ްރަނގަޅުްްއެ ްއެހެންވީމާ،ްްކަމަށްްބޭނުންްކުރަން ވަންޏާ.

ްމުއައްަސސާ ްރަނގަުޅްދެ ްފުރިހަމަ،ްއެންމެ ްއެންމެ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްބޭުނމަކީ ްަމއިަގނޑު ްވާންޖެހޭްްއަޅުަގނުޑގެ އަށް

ްމި ްމިއަދު ްމުއައްސަާސ ްމުއަްއސަސާްްދެ ްެދ ްބޭކާރު ްގޭްނގަކަށްްއަށްްވަނީ ްރަނަގޅުކުެރވޭނެްްވެފައޭ. ްެއކަން ެވފައޭ.

ްހޯދަ ްއެބަމަގެއް ްމަޖިލީހުްން ްޒިންޖެހެއޭ.ްރައްޔިތުންގެ ްބޮޑު ްވަރަށް ްމެންބަރުންގެ ްއިޞްލާޙުކޮށްްމާގެ ްޤައުމު ް،އެޭކްމި

ްރަނގަޅުކުރުމަކީ.ްވަރަށްްބޮޑަްށްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް.

ް

 ކަދެއްކެވުްނ:ވާހަްމެންބަރުްައޙްމަދުްސަލީމުްއޭދަފުށީްދާއިރާގެ

ނޑުް ްއަުޅގަ ްއާެދ، ްވާް`. ްމި ްކޮންްހަކަްވެްސ ްމައުޟޫޢަށް ްމި ްއަލިައޅުވާލަންއަްށ، ްވަރަކަށް ޖެހުނީްމެވެްސ

ގޮަތކަށްްޢިއްޒަތްތެިރްްބުރާއިްޢިއްޒަތްްގެއްލޭމީހުންގެްއަްއެްގޮތަކަށްްތީދިވެހިރާއްޖޭގެްފުލުހުންނާްބެހޭްގޮތުންްވަރަށްްޒާ

އަށްްނިސްބަތްކޮށްްވެސްްބައެއްްމެންބަރުންްްގެންދާތީ.ްއެއީްމުޅިްމުއައްސަސާްބައެއްްމެންބަރުންްވާހަކަފުޅުދައްަކވަމުން

ނުޑމެންްވިސްނަންޖެހޭނެްކޮންމެް އެބަްވާހަކަަދއްަކވާ.ްއެހެންވީާމ،ްެއއީކީްއެކަންްެއގޮތަށްްކުެރވޭނެްކަމެްއްނޫން.ްއަުޅގަ

ްތެރޭަގއި ްތެރޭގައިްބައެްއގެ ްތަނެއްގެ ްކޮްނމެ ްއިންސާނުންްވެްސ، ްބަޔަކުްކަމަށްްވެސް ްނުބައި ްތިބެދާްވީތީ ނެ.ްެވސް

ނޑުމެންްބަލައިްވެސްްތިބޭނެ އެންމެްމާތްކުރެއްވިްބިންްމައްކާ.ްމައްާކގެްބިމުންްކީރިތިްރަސޫލާްهللاްމާތްް،ލަމާމެ.ްއަޅުގަ

ް ްއެ ްހަަމ ްއެކަމަކު ްުއއްވަަޑއިގެންެނވި. ްމި ްފިރުޢައުނު، ްއަބޫޖަހުުލ، ްއުއްމަތުެގ ްމި ްއިނގޭތޯ ްބިމުންނޭ ތުގެްމަމަްއާކގެ

ްއަޅުަގނުޑމެންއުފެދިްއަބޫޖަހުލުްފިރުޢައުނު، ްދެން ްއަީއ. ްެއންމެންްގެން ްމައްކާގެ ްމުޅި ްމުޅިްްއެއީ ްނޫނީ ގޯސްކޮށް

ްމިތާް ްގެންނާކަްށ ްއަުޅަގނޑުމެން ްފެންވަރަކަށް ްއަޫބޖަހުލުގެ ްގޮަތކަށް ްގޯސްކުާރ ްއެންމެން ްދިިރއުޅުނު މައްކާަގއި

ނޑުްހަމަްހަްމުންވާހަކަދަްއކާނެްފުރުޞަތެއްްނޯންނާނެ.ްތަނެއްްދޮރެއްްނޭނގޭްމީހުންްވާހަކަދައްކަ އިރާންވޭ.ްދާތީްއަޅުގަ

ްއިންސާނުން ނޑުމެންްކަމަށްްމިއީ ްއަުޅގަ ްކުރެވޭނެ. ްެވސް ްކަންަތއްތަެކއް ްގޯސް ްމަޖިލީހަށްްްީވތީ ްޢިއްޒަތްތެރި މި

ްލާއިރުްބަލައި ްމަޖިލީހުގައިގައި ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްއަޅުަގނޑުމެންްްވެސް ްއެހެންވީމާ، ްމީހުން. ްމިކަހަލަ ްހަމަ ވެްސްތިބޭނެ

ްވިސްަނިއގެންއްްއެ ްހާލެްއގައި ްއެްވެސް ްނުބައިްނުވާނެ ްތަނެްއެގްތެރޭގައި ްތިބޭނެްްއވެސް ްއެންމެން ްހުރިހާ ްނުކުާރނެ ްކަމެއް



  

ްައުޅގަނ ްމިސާލަކަށް ްފޮނުއްވީކަމަކަށެއް. ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްެއކަލޭނގެފާނުްްޑުމެންނަށް ްޢަލައިހިއްސަލާމް. އާދަމް

هللاްމާތްް،ތަނަކާްަކއިރިނުވަން.ްވަިކްގަހަކާްަކއިރިނުވަންްްއެންެގވީްަވކިهللاްފޮނުއްވާފައިްއެކަލޭނގެފާނުްިކހިނެއްތޯ،ްމާތް

ްއާ ްދެން ްސުވަރުގޭގައަމުރުކުރެްއވީ. ްހުންނެވީ ްއެހެންނަދަމްެގފާނު ްކުށެ. ްވެސް ްއާދަމްގެފާނަްށ ްއެްމަވެސް ްކުެރވުނު. އް

ްމާތް ްއާޚިރުަގއި ްކައިރިކުެރވުނު. ްގަހާ ްފޮهللا ްއާދަމްގެފާނު ްބިމަށް ްތަޢުބާވެގެްނ ްއަށް ްއެހެްނވީމާ، ްމިހިރީްނުއްވެވީ.

ްޮގތްްނޭނގި މިތާްފުލުހުންނޭް،ްވިސްނާލަންޖެހޭްކަންތައްތައް.ްއެހެންވީމާ،ްތަނެއްދޮެރއްްނޭނގި،ްދުނިޭޔަގއިްކަންހިނގާ

ގިްޖެހޭނީްމަޢުލޫމާތުްއެނހަކަދައްކަންްއޗެކޭްިކޔަިއގެންްވާހަަކދައްކާއިުރަގއިްލަދުގަންނަންޖެހޭނެ.ްކަންކަމަށްްމިތާްވާއަނެކަ

ްތެރޭގައި ްފުލުހުންގެ ްއެނިގެގން. ްކަންކަން ްފުލުހުންް،ތިބެގެން. ްއެބަވާހަކަދަްއކާއިރު ްތެރޭގައި ްވަރަްށްްގެ ތިބި

ްބޮލުގަިއްް،ލާޞްތެރިއިޚް ްފުލުހުންގެ ްމުޅި ްއެހެންީވމާ، ްބޭކަލުން. ްތިބި ްމަސަްއކަތްކޮްށފައި ްރަނގަޅަށް ްވަަރށް ޤައުމަށް

އަށްްގެނެްސެގންްމިްވާހަކަދެއްކުުމގެްފުރުަޞތެއްްނޯންނާނެ.ްމަޖިލީހުގައިްްފްލޯްގޮތަކަށްްމިްމަޖިލީހުގެްބަނދުނާމުްއެޅޭ

ތޯްމިއިންްެއއްވެްސްއޮތްްތޯްެއއިންްކޮމިޓީައކަށްްެއބަކަާމްބެހޭްކޮމިޓީތައްްވެސް.ްކީްއެވގެންްއޮތްްމަޖިލީހުގައިްއެްއެބަ

ކޮންްދުވަސްވަެރއްަގއިތޯ.ްރައީސްްނަޝީދުެގްްއަށްްބަލާއިރުްފުރަތަމަްފޭރުނީްްކަމެއްްގެްނގޮއްސަ.ްތިްފޭރުނުްމައްސަލަ

އެްމަަސއްކަތްްީކްއވެތޯްނުހުއްޓުވުނީ.ްް.ދުވަސްވަުރަގއޭްފުރަތަމަްފޭރެންްފުލުހުންގެްތެރެއިންްފުރަތަމަްފެށީްމަސައްކަތް

ްއެ ްމިއަދު ްފޭރެންފެށީމާްދެން ްއެް،މީހުން ްވާހަކަ ްބިނާކޮށްްއެ ްމައްޗަށް ްފުލުހުންގެ ްމުޅި ްވާހަް.ދަްއކަނީ ެއްއްްކައެ

ްބަލައިލަމާްނުދެއްކޭނެ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްދެން ްރަީއސް. ްް،ޢިއްޒަތްތެރި ްތެރެއިން ްފުލުހުންގެ ްމިތާްހަމަ ނޑައެޅިގެން ކަ

ްއެ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްވިްބައެއް ްދަށުންނާއި ްފުރުޞަތުގެ ްދެވަނަ 3ްްދާޅުވިހެން ްދަށުންނާއި ްފުރުޞަތުގެ 6ްވަނަ

ްބޮ ްދޫޮކށްލި ްދަށުން ްފުރުޞަތުގެ ްަވގުވަނަ ްޑެތި ްއެތާ ްމީހުން ްހިންގި ްމާރާމާރީ ްއެބަންނާއި ްއެްތެރޭގައި ހުްންމީްތިބި.

ްއި ްއެތަން ްނޫނީ ްބޭރުކޮށްގެން ްކުރީ. ްއެކަން ްދަށުން ްޕްލޭނެްއގެ ނޑަެއޅިގެން ްކަ ްނުކުެރވޭނެ. އަހަރ5ްްުޞްލާޙެއް

ްއެ ްއިދާރާ ްފުލުހުންެގ ްމުޅި ްްނިމޭއިރުގަިއ ްގޭންަގަކށް ްއޮތީ ްްތައްޔާރުކޮށްަފއިްހަދާލަން ްހަމަްރައީސް ނަޝީދު.

ްމިއީ ނަޑއެިޅގެން ްޕްލޭންޕްލޭންްކަ ްއޮތް ްް.ކޮށްފައި ްމުއައްސަސާ ްއެމުޅި ްފުލުހުން ްސީްފުލުހުންގެ ްގޭންގަކަށްްތަން ދާ

ްތައްޔާރު ްމާތްހަދާލަން ްއެކަމަކު ްއޮތީ. ްރަޙުމަތްފުޅާهللاކޮށްފައި ްްގެ 5ްްއެކު ްދިޔުއަހަރު ްނިމި ްމިކަން ްމުގެްނުވަނީސް

ުއޅެންްހެދީމަްފުލުހުންްނިކުމެްއިސްލާމްދީނާއިްއިސްލާމީްމަރުކަޒުްޮގއްވާލަންްމަސަްއކަތްކުރަންްްޤައުމުގެްސަބަބުންްމި

ްއީްބަޣާވާެތއް.ްބަޣާވާތަކަށް...މަސައްކަތްކުރީމަްއެް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޢިއްޒަ ްޝުކުރިއްޔާ ްމެންބަރު. ްޢިއްަޒތްތެރި ްޝުކުރިއްޔާ ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްމެންބަރު.ްޝުކުރިއްޔާ ތްތެރި

ްދާއިރާގެ ްަނިއފަރު ްއަޙްްިޢއްޒަތްތެރިްްއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ. ްމުޙަްއމަދުމެންބަރު ްމެންބަރުްް.މަދު ޢިއްޒަތްތެރި

ްވަގުތުްހަމަވެއްޖެ.ްްއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ.



  

ް

ްމަދުްވާހަކަދެއްެކުވން:މަދުްމުޙައްއިރާގެްމެންބަރުްައޙްނައިފަރުްދާ

ްޢިްއޒަތްތެ ްޝުކުިރއްާޔ ްމައްސަލަ`. ްކުއްިލ ްިމ ްއާެދ، ްރައީްސ. ްމަޖިލީހުގެްްުކރީްއަކީްްރި ްމި ދުވަހު

ްހުމަސަ ްގެންދެވުނުއްުޓަވއިއްކަތްތައް ްކުރިއަށް ްއެޖެންޑާްކަމަްލާފައި ްވިދާޅުެވްކަށްނުވާތީ ްކަމަށް ްނެތް ކުރެެވން

ްމަްއސަލަޑާއެޖެން ްދޫކޮށްލި ްްނުކޮށް ްމައްސަލަ ްމި ްުކއްލިއަަކށް ްމިއަދު ްހުށަހެޅުނުއެއް. ްއެްއގޮްމި ވެްސްތަކަށްްސަބަބެއް

ްަލްމިއީްރަނގަޅުްަމއްސަލަައކަށްމިއަދުްމިްަމއްސަް.ވަރަށްްޮބޑަށްްަހއިރާންވޭމިކަމާްައޅުަގނޑުްއަޅުަގނަޑކަށްްނޭނގެ.ް

ވަރަށްްގިނަްބޭފުޅުންްވިދާުޅވިްއެހެންްއަކީްހަމަްް.ްއާދެ،ްިމްމައްސަލަޖެހުނުްގޮތަކާްދޭތެރޭގަވެގެންްމިތަނަށްްއަންނަން

ްފަދައި ްން ްއަުގަވއްޓާސިފަހަމަ ްފުލުހުންގެ ްްލުމަށްއިންނާިއ ްމައްސަލަޓަކައި ްުއޅޭ ްސިފައިންާނއިްްހުށަހެިޅގެން ެއއް.

ްޤައުމަށް ްމި ްތިްފުލުހުންނަކީ ްވެފައި ްޤުރުބާންަތކެއް ްމަތިވެރި ްވަރަށް ްޓަކައި ްމިްބޭފުޅުްނތަކެއްއްެބވި ްއާެދ،ައޅުަގނޑު .

ޓަކަިއްްމިްމައްސަލަްބަލައިގަތުމަށްް،މިްމަޖިލީހުގައިްތިބެްޕާޓީތަކެއްްގިނަްްސަރުކާރުަގއިްބައިެވރިވެގެންްއުޅޭްމައްސަލަ

ްމި ްތާއީުދކޮށްފަިއ ްްއަޅުަގނޑުމެން ްއޮތީ ްފުލުހުންނަށްހަމަ ްފަރާތްތަކުންްސިފައިންނާއި ްބައެއް ްަބއެްއް، އިދިކޮޅު

ްޖެއްސުމަީކްެއއީްފަރާތްތަކުން ްމަލާމާތާއި ްޙަޤީޤަެތއްްއެްއގޮަތކަށްްކުރަމުންދާ ްމަްއޗަްށްބިނާކޮށްގެންވެސް ްކަމެްގެ އްްކުރާ

ްއެ ްިދފާޢުްނޫންކަމާއި ްއެބޭފުޅުންގެ ްސަާލމަތަށްްގައި ްމިްބޭފުޅުންގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބަލައިގަތުމަށްްްޓަކައި މައްސަލަ

ްހައިރާންވިނީވޯޓުދި ނުޑ ްއަުޅގަ ްއާެދ، ްފުލުހުންނާޤަްމިް،. ްިސފައިންނާއި ްއެް،ދޭތެރޭގައިްްއުުމގެ ބޭފުޅުްނގެްްއާދެ،

ްއެތެރިކެތް ްއަޚްްކަމާއި ްރިވެތި ްެއއްެޗހިްއެް.ލާުޤގެްސަބަބުންބޭފުޅުންގެ ްފަހަތުން ް،ހަޭޅއްލަވަމުންް،ގޮވަމުންްބޭފުޅުންގެ

ްެއއްޗެހިތި ްދާއިރުގައިްްހަޑި ްކުަރމުން ްގޯނާތަްއ ްފާޑުފާޑުގެ ްައދި ްކެްތތެްިކޔަމުން ބޭފުޅުްންްއެްއެކުްރިކަމާެވސް

މިްް.ޓަކައިްވާްލޯތްބަށްހަމަްރައްޔިތުންެގްދެކެ.ްއެކުގަްވަރަށްްއިޚްލާޞްތެރިކަމާމަސައްކަތްޕުޅުްކުރަްއވަމުންްެގންދަވަނީް

ްފުލުހުން ްސިފައިންނާއި ްދޭތެރޭގައިޤައުމުގެ ްތުހުްނާ ްނުބައި ްމިކަހަލަ ްއެއްގޮަތކަށްެވސް ބޭފުޅުންެގްްއެް،ކުރެވިމަތުތައް

ނޑުްހިތަށްއައިލްޒާމުތަެކއްްައޅުވާކަށްްދޮގުބޮލުގައިް ނާިއްރަނީްކޮންްޤައުމެްއގައިޯތްއެްޤައުމުގެްސިަފއިންނުޖެހޭނެ.ްއަުޅގަ

ދާއިރުަގއިްްރަމުންާފޑުގެްޖިސްމާނީްގޯނާތައްްކުމިްފާޑު،ްހަޅޭއްލަަވއި،ްައއުގުރާނަްޮގަވއިްކުރިމައްޗަށްްއަަރއިްްފުލުހުންގެ

ްއަޅާ ްއެްނުލައިްއެކަމަށް ްއެކަމަކު ްކެތްތެރިކަމާްތިބެނީ. ްހަމަ ްްބޭފުޅުްނ ްހަމަ ްެއކު ްހިިނމޫނުފުޅު މިްދައްކަަވިއގެން

ްތަންމަސައްކަތްކުރަ ްޕްޮރްގރާމުްމުންދާ ްީޓވީގެ ްވެސްއަޅުަގނޑުމެން ްް،ތަކުން ްވަރަްށްްަމންޒަރުތަކުންީޓވީ ވެސް

ްފެނިގެންދިޔަ.ްއާދެ،ްމި ްފަރާތަކަށްޤައުމުގެްސަލާމަްރަނގަޅަށް ްަވކި ްބާރުތައްްމަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ ވަރަށްްް،ނުޖެހިތީ

ްއެއެުކގަްތެދުވެރިކަމާ ްޤައުމަށް. ްއަާދކުުރމުގައި ްވާޖިބުތައް ްޤައުމީ ްއިޚްާލޞްތެރިކަމާްބޭފުޅުްނގެ ްއާދެ،ްމިްޓަަކއި ްއެކު.

ްައގުް ްފުލުހުންެގްއަގުްަޓކަްވައްޓާލުމަށްބޭފުޅުންގެ ްސިަފއިންނާއި ްވެްސްްޓަަކއިްަވއްޓާލުމަށްއި ްދިަޔއީ މަަސއްކަތްކުރަމުން

ޚިލާފުްްބޭފުޅުންނަށްްޤާނޫނާްއެްްންްުކރަމުންްއައިްސަރުކާރަކުން.ދެތިންްއަހަުރްދުވަސްްކުރިންްވެރިކަްމީގެް،ކުރީްމީގެ

ްހެދީތައްއަމުރު ްކޮށް ްމަޖިލީހުގެ، ްރައްޔިތުްނގެ ްަސރުކާރުން. ްޤާޫނނާްއެ ްމެންބަރުން ްބަންދުކޮށްގެންްްބައެއް ޚިލާފަށް



  

ްފުލުހުންނަށް ްސަރުކާރުން ްއެ ްްގެންގުޅުނީ ްކޯޓުގެ ްައދި ްގެއަންގައިގެން. ްނިޒާުމ ްޤާނޫާންަވއިއްލުޤާޟީއަކު ްވެސް ލީ

ސިފައިންނާއިްްމުރުކޮށްގެން.ްހަމަްއެފަދއިންްސުޕްރީމްްކޯޓުގައިްތަޅުއެުޅީވްވެސްްހަމަހަމަްއެްސަރުކާރުންްއަްޚިލާފަށް

ްޚިލާފު...ްވީމާ،ްޤާޫނނާްކުރުަވިއގެން.އަމުރުތީްފަރާތްތަކުންްސަރުކާރުގެްމަްއެޚިލާފަށްްްޤާނޫނާފުލުހުންް

ް

ްން:ރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވު

ްޝު ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްކުރިއްޔާ ްހަމަވެއްޖެ. ްދާއިމިވަގުތު ްޢަލީލަންދޫ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއާދެ،ްްރާގެ ރިޟާ.

ްމަދުްޢީސާ.ްނިދކުޅުދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްކެް.ފުކުރައްވާތިމާ

ް

ްމަދުްޢީސާްވާހަކަދެއްެކުވން:ނދިކުޅުދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްކެ

ްިޢއްޒަ ްތާއީދުކުާރްޝުކުރިއްޔާ ްއަށް ްއިންތިހާ ްައށް ްމައްސަލަ ްުކއްލި ްއޮތް ްހުށަހެޅިފައި ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްަރީއސް. ތްތެރި

ނޑުްޤަ ނޑުްނިސްބަްތވާްޕާޓީްންްުލކުރާބޫވާހަކަްދަންނަވާލަންްފުރަތަމަިއނުންްވެސް.ްއަުޅގަ ގޮުތަގއިްމިްމަްއސަލަްައޅުގަ

ްމަްއސަލަ ްްކުއްލި ްމަޖިލީހަށްެއްއގެ ްމި ްެއްއގޮތަކަށްްހުށަހެޅީްޮގތުގައި ްޤައުވެކީ ްމި ްބާރުަތއްްސް ްސަލާމަތީ މުގެ

ންބަދުނާމުކުރާކަށެއް ްއަޅުގަ ްނައްތާލައިގެންނޫން. ްހަނދާން ްޑުމެން ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެންމެްުނވާނެ ްމަޖިލީހުގެ މި

ދޭންްއްޤުތައްްފޯރުކޮށްރަްއޔިުތންނަށްްޙަކުރުން.ް.ްދައުލަތުގެްޒިންމާދާރުކުރުންއަކީްަދއުލަތްްޒިންމާދާރުްއެއްްޒިންމާބޮޑުް

ްމުައއްސަސާް ްހުރި ްއުފެދިފައި ްއެބޭފުޅުން ްބޭބޭފުޅުްނ ްތިއްެބވި ްތަކުަގއި ނޑުމެންޢަމަލުކުރަން ްއަޅުގަ ްމަޖިލީހުން ްމި

ފޯރުކޮށްދޭތޯްތަކުންްރަްއޔިުތންނަށްްޚިދުމަތްްއެްއިދާރާް،އެްއގޮތަށްްއެްުމއަްއސަސާތަުކންްފާސްކޮށްފައިްހުރިްޤާނޫނުތަކާ

ްފޯރުކޮށްދޭންޖޭ ްފޯުރކޮށްދޭތޯހޭ ްރައްކާތެރިކަން ްސަލާމަތާއި ްޒިންމާކަށަވަރު، ނުޑގަިއްްކުރުުމގެ ްކޮ ްމަޖިލީހުގެ ްމި ައީކ

ނޑުމެންްކުރަންްއެބަޅިފައިްއޮތްްއެންމެްބޮޑުްިޒންމާ.ްއެ ްޖެހޭ.ްކުރަންޖެހޭްްއެްއުސޫލުންްވިސްނާިއރުގައިްމިކަންްއަުޅގަ

ްދިޔައިމަ ްދައްކަންްް،ހިސާބަށް ްމިއީޖެވާހަކަދައްކަންޖެހޭ ްދައްކަންޖެހޭނެ. ްދިޔައިމަ ްހިސާބަށް ްދިވެހިރާއްޖޭަގއިްްހޭ އަކީ

ް ްްހިނގާއެކަނި ްރަީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްނޫން ްކަމެއް ްްމިމިއަދު ްބޮޑު ްއެންމެ ްއޮތް ްދުނިޭޔގައި ްމިހާރުެވސް ެއްއްވަގުތު

ްއެމެިރކާަގއި ްބޮީޑގާއެެމރިކާްޑިމޮކްރަސީ ްަރއީްސގެ ްދަގެ ްހިންގުުނ ްގޮތުން ްއަޚްލާޤީ ްޢަމަލެްއްޑުންަނށް ްދަރަޖައިގެ ށު

ްމަޖިލީހަށް ްރަްއޔިތުންގެ ްެއމެރިކާގެ ްމަސައްކަތް ްޕާލިމަންް،ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ ްދޭ.ްކުރިްހުށަހެޅިްޓަށްއެމެރިާކގެ ްއެބަ އަށް

ްޑިމޮކްރެޓިކު ްމައްސަލަްމިއީ ްޒާތީ ްމީކީ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްގޮތް. ްހިނގާ ްމިކަން ްނޫން.ްްމުޖުތަމަޢުތަކުަގއި އެއް

ްިތއްެބވީްއިފުލުހުންނާ ްތެރޭގައި ްސިފައިންގެ ްރަްއޔިތުންނަށްްްިތއްެބވި، ްޤައުމަށް ްބޭފުޅުންނަީކ ހުރިހާ

ްއިޚްލާޞްތެރި ްަވރަށް ްނޫން. ްބޭފުޅުންނެއް ްތިްއބެވި ްކިތަންމެްް،ޚިޔާނާތްތެރިވެަވޑަިއގެން ްކަހަލަ ްޙަމީދު އެމް.ސީ

ްވެ ްތެރޭގައި ްސިފައިްނެގ ްއަދި ްވެސް ްތެރޭގައި ްފުލުހުންގެ ްއެކަންްބޭފުޅުންނެއް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްތިްއބެވި. ްއެބަ ސް

ްުދވަހަކު ްމުއައްސަސާ ްފުލުހުންގެ ްމިއަދު ްހިާތމަކުރަން ނޑު ްއަުޅގަ ްތާރީުޚގަިއްްޤަބޫލުކުރަން. ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެްސ



  

ްވެފަސިޔާސީ ްސިާޔސީ ްމިންވަރަށް ްމިްްއިނުވާ ްމިއަދު ްސާބިތުވޭ ްއެބަ ްރަނގަޅަްށ ްވަރަށް ްއެކަމަކު ްވަމުންދާތީ. އޮތީތީ.

ްބަހުްސގައިްމައްސަ ްވެރިކަންްްލަިއގެ ްމެންބަރުމިހާރު ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިުތންގެ ްޕާޓީތަުކގެ ްކޯލިޝަނަްށްނިސްބަތްވާ ންްކުރާ

ްއިޢުތިރާުފވެ ްޢަބްދުއަމިއްލަފުޅަށް ްޕޮލިސް ްއޮފް ްކޮމިޝަނަރ ްމިހާރުގެ ްަވަޑއިގެންފި ްޕާީޓއަކަްށްރިޔާޒަهللا ްސިޔާސީ ކީ

ްބޭުފޅެއްަވޑަިއގަންނަނިސްބަތްވެ ްިމއީވާ ްބަލަންްކަން. ްމަޖިލީހުން ްެއްއްމި ްމަްއސަލަ ްބޮޑު ްވަރަށް ްއެއް. ްމައްސަލަ ޖެހޭ

ްޕޮލިސް ްއޮފް ްކޮިމޝަނަރ ްރަީއސް. ްޕާްޢިއްޒަތްތެރި ްިސޔާސީ ްައކީ ްބޭފުޅާ ްހުންނަވާ ްނިސްބަތްާވްައކަްށ ޓީައކަށް

އާދެވޭނެްގޮާތއިްއެްބޭފުާޅްްއަށްްމަޤާމަށްްއޮތްްއެްބޭފުޅާްެވގެންނުވޭ.ްފުލުހުންެގްޤާނޫނުްވަރަށްްސާފުކޮށްްއެބަްބޭފުޅަކަށް

ްކިހިނެއްް ްބޭފުޅެއް،ްއަކީ ްޝަރުޠުހަމަވާންޖެހޭ ްބަޔާންޮކށްފަކޮްނގޮތަކަށް ްވަރަށްްސާފުކޮށް ްއޮތް.ްޢިްއޒަތްތެރިްްއިކަން އެބަ

ް ްރައްޔިތުންނަށް ްހުރިހާ ްމަގުމަތިްނ ްޤައުމުގެ ްމި ްރޯމާދުވާލު ްނޫން. ްެއއް ްވާހަކަ ްަދއްކާ ނޑު ްއަުޅގަ ްމިއީ 24ްރައީސް،

ލައިްވކޮށްްދައްކަމުްންދިޔަްޓީވީްސްޓޭޝަންތަކުންްފެންނަމުންްދިޔަްޙަޤީޤަތަކީްފުލުހުންްމިއަދުްރައްޔިތުންނަށްްްގަިޑއިރު

ްޚި ްއަނިޔާްޤާނޫނާ ްބޮޑެތި ްލާއިންސާނީ ްވޯޓަކުްންކުރާލާފަށް ްރައްޔިތުން ްޚިލާފަށް ްޤާނޫނާ ްފުލުހުންގެ ކަމާިއ

ްޔާްނވެފަބަްއިޤާނޫނުއަސާސީގަް ްއިންތިޚާބުްއޮތްއި ްބަޣާވާތަކުންްްއިޮކށްފަގޮތަށް ްޚިލާފަށް ްާޤނޫނާ ްވެިރކަމެއް އޮތް

ް ްއަތުގައި ްފުލުހުން ްފޭރިގަތްކަމާއި ްޢާއްމުްހުރި ްފޯރުކޮށްދީގެން ްރައްޔިތުންނަށް ްޢާއްމު ްޚިލާފަށް ްޤާނޫނާ ހަތިޔާރު

ްހިތްވަރުދީގެންް ްމަް،ރައްޔިތުންނަށް ްބާރުތަކުގެ ްސަލާމަތީ ްޤައުުމެގ ްމަރުކަޒަށްމަގުފަހިކޮށްދީގެން ކަން.ްހަމަލާދިންްިއ

ް ްމަރުކަޒަށް ްމައި ްސަލާމަތީ ްފުލުހުން ްރައްޔިތުންނާިއ ްޢާއްމު ްބޭނުންކޮށްގެން ްހަތިޔާރު ކަންްހަމަލާދިންފުލުހުންގެ

ްލިބިދީފަ ްއިމްތިޔާޒުަތކެއް ްޚާއްޞަ ްގަވާއިދުން ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިުތން ްރައްޔިތުންެގްްއިޤާނޫނުއަސާސީންނާއި ތިބި

ްމެންބަރު ްލާްމަޖިލީހުގެ ްއަނިޔާްންނަށް ްބޮޑެތި ްމީޑިޔާެގްއިންސާނީ ްއިންޓަނޭޝަނަލް ްކުރިމަީތގައި ްކެމެރާތަކުގެ ކޮށް،

ްރަްއޔިތުންނަށް ްއެތަްއްް،ކުރިމަތީގައި ްޤައުމުގެ ްމި ްހައްޔަުރކޮށް، ްއަނިޔާކޮށް، ްމެންބަރުންނަށް ްމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ

އެއީްފާުޅކޮށްްފެންނަންްހުރިްބޮޑެތިްޙަޤީޤަތްތައް.ްްކަންހުންްދިންރައްޔިތުންނަކަށްްބޮޑެިތްލާއިްނސާނީްއަނިޔާތަެކއްްފުލު

ނޑުްހިތާމަކުރަން. ް..ޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްއަުޅގަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމަދުްޝަރީފު.ރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްެމންބަރުްއަޙްޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްމެްނބަރު.ްވަގުތުްހަމަެވއްޖެ.ްތިމަރަފުށީްދާއި

ް

 މަދުްޝަރީފުްވާހަކަދެއްެކުވން:އަޙްގެްމެންބަރުްތިމަރަފުށީްދާއިރާ

ްމިް`. ްހުށަހެޅިފައި ްިމއަުދ ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްބެހޭްޝުކުިރއްާޔ ްމައްސަލަާއ ްުކއްލި ގޮތުްންްާވ

ްމިް ްހުށަހަޅާފައި ްފަރާތުން ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްމައްސަލަ ްމި ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ްސފައިންނާއިްްއަޅުަގނޑު ްދިވެހި ވަނީ

ްމިްދެްމުއައްސަސާްް،ހިްފުލުހުންގެްއަދިްމިްދެްމުއައްސަާސގެްއަުގވަްއޓާލައިްއަދިްމިްދެްމުއައްސަސާްބަުދނާމުކޮށްދިވެ



  

ނުޑވާލައިް ނޑުްކުރުމުެގްނިޔަތުގަނާމުބަދުް،އަށްްދިވެހިްރަްއޔިތުންގެްހިުތގައިްލިބިފަިއވާްޤަދަރާއިްލޯބިްކަ .ްއާެދ،ްއަުޅގަ

ްމަް ްކުރިްންމި ްދަންނަވާލުމުގެ ްވާހަކަްއެްއޗެއް ްޚިލާފަށް ްޙަޤީޤަތާ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްގިނަ ްވަަރށް ްތެރޭގައި ްޖިލިސް

ްސަމާލުކަމަށް ްރައްިޔތުންގެ ްދިވެހި ްއަދި ްރައީސަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެ ނޑު ްައުޅގަ ްދައްަކވަމުންދާތީވެ ޓަކައިްްއެއް

ް ްމެންބަރުން ްބައެއް ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްދެންމެއަކު ްއާދެ، ްބޭނުންވޭ. ްއޮފްްދަންނަވާލަން ްކޮމިޝަނަރ ވާހަކަދައްަކވަމުން

ްޢަބްދު ްޕާޓީهللاްޕޮލިސް ްސިޔާސީ ްައޅުގަްްރިޔާަޒކީ ްވިދާުޅވަމުންދާތީވެ ްކަމުަގއި ްމެންބަރެއް ްއިލެކްޝަންްސްއެްއގެ ނޑު

ްޗެކު ްބެލިިއރުގަކޮމިޝަނުން ްޢަބްދުްއިކޮށް ްޢަބްދުް،ިރޔާަޒކީهللا ްޕޮލިސް ްއޮފް ްކޮމިޝަނަރ ްއެްއވެްސްهللا ރިޔާޒަކީ

ނޫން.ްްބޭފުެޅއްއިސިްއޔަތުންްމަސައްކަްތުކރައްވާަފއިވާްހަގެްމެންބަރެއްެގްެއއްްްްއވެސްްިސޔާސީްޕާޓީދުވަސްވަެރްއގައިްއެ

ްޚުދު ްޕޮލިސްައޅުަގން،އަދި ްއޮފް ްކޮމިޝަނަރ ްޕާޓީޑު ްސިާޔސީ ްދުަވސްވަެރއްަގއި ްެއްއވެސް ްގުަޅއި ެއްއަގިއްްއާ

ްެއއްްކަމަށްްކޮމިޝަަނރްއޮފްްޕޮލިސްްވިދާުޅވެފައިްްވާހަކަްއިރުަގއިްއެީއްޙަޤީޤަތާްޚިލާފުްތޯްބަލަިއްެޗކުުކރިހަރަކާތްތެރިވި

ްމަޖިލީހުގެްސަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ްައދި ްދިވެހިްރައްޔިތުންާނއި ްދަންނަވާލަން.ްްމާލުކަމަށްވާތީ ްއެްވާހަކަ ނޑު ްއަުޅގަ ޓަކައި

ްފުލުހުން ްވޭުތވެއާދެ،ްިދވެހި ްދިވެހިްސިފައިންނަކީ ްހެކިދޭްތާރީުޚްއެްއިދިަޔްތާނގަނާއި ްަރއްޔިތުންނަށްްް،ކަމަށް ދިވެހި

ްކޮންމެ ްދިމާވާ ްމުސީބާތެއްްދިވެހިންނަށް ްދިވެހިްްކޮންމެް،ފަދަ ްބަޔަކީ ްކުރިމަތިލާ ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްނުރައްކަލަކަށް ފަދަ

ްމުއައްަސސާ ްއާދެ، ްފުލުހުން. ްދިވެހި ްކުރީތީވެްސިފައިންނާއި ްކަމެއް ްބަޔަކު ްމަދު ްމުައއްސަާސްް،ެއއްަގއި މުޅި

ްވާހަކަދެ ްމިބަދުނާމުކޮށް ްކަމެއް. ްބޭއިންޞާފު ްވަރަށް ްފެނިގެންްއްކުމަކީ ްއަޅުަގނޑުމެން ްޢިއްޒަތްތެިރްގޮތުން ްމި ދިޔަ

ނޑިތަކަާށއި ްގޮ ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްެތރި ްބައެއް ްޖަނަވާރުންތަެކއްހެންްްމަޖިލީހުގެ ްއަރުްއވައި ްމޭޒުތަކަށް އަދި

ބޭފުޅުންނަކީްއެފަދަްބައެއްްްއިްތިއްބެވިްއްގައިްމިތާނގަްލެހާަތން.ްއޭގެްމާނަްއަކީްެއއްެވްސްްހަރަކާތްތެރިވެަވޑަިއގެންނެވި

ްޔަޤީނުން ްއެއީްްނޫން. ްއެހެންީވމާްވެސް ްނޫން. ްބައެްއ ްއެފަދަ ްމުއަްއސަސާ، ްެއ ްކުީރތީވެ ްކަމެްއ ްބަޔަުކ އެްއްްވަިކ

ްމު ްމި ްއަޅުަގނޑުެމންނަށް ްއާދެ، ްނޫން. ްއިންޞާފެްއ ްބަދުނާމުކުރުމަކީ ްޤާބިލުްއިހަރުދަނާކަމާއައްސަސާގެ ކަންްއަދި

ްކޮންމެްކަމެއް ްމިފަދަ ްއެް،ހާމަވެގެންދަނީ ްކަމެްއްހިނގާއިރަށް ްއެބަކަްކޮންމެްނޭދެވޭ ްތަުޙޤީޤުކުރެވެމުން ދޭ.ްއަިދްްމެއް

ްއެބަ ްހަރުދަނާކުރެވެމުން ްކަންތައްަތއް ްއެ ްތަކުްއިތުރަށް ްކަންތައްތައް ްމިފަދަ ޓަކަިއްްނުދިނުމަށްރާރުވިޔަދޭ.

ްމަ ްޢިްއޒަްތތެރި ްމި ްހަދައިއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްޤާނޫނުތައް ްފުލުހުންގެްް،ޖިލީހުން ްވަސީލަތްތަްއ ްހަރުދަނާކުރުުމެގ އަދި

ްފޯރު ްސިަފއިންނަށް ްއަދި ްހަރުދަނާކުރެވިްކަމަށްްކޮށްދޭމުއައްސަާސއަށާއި ްތަމްރީނުތައް ްބޭފުޅުންގެ ްއެ އަދިްް،ވާނަމަ

ްކަންަތއްތަ ްނޭދެވޭ ްމިފަދަ ްބޭފުޅުންނަކީ ްއަންނަ ްތަމްރީނުވެގެްނ ްއަތަމްރީނުތަކުން ްކަމުަގއި ްބައެްއ ްކުރާެނ ނޑުްއް ުޅގަ

ް..ނުކުރަން.ްއާދެ..ްޤަބޫލެއް

ް

ްވާހަކަދެއްެކވުން:ްރިޟާްޢިްއޒަތްތެިރްމެންބަރުްއިބްރާހީމުގުރައިދޫްދާއިާރގެް



  

ްބޭފުޅުންނަށްް ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްމިއަދު ްފުލުހުން ްސިފައިންނާއި ްިދވެިހ ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްޝުކުިރއްޔާ .`

ްދިވެކަމަކުނުދާނެ.ް ްގޮތްތަކަްށ ްބޭނުންވާ ްބޭފުޅުން ްެއ ްސަބަބަކީ ްޢަމަލުއެ ްފުލުުހން ްސިފައިންނާއި ްއެީއްހި ނުކުރާތީވެ.

ްއޮތްއިުރގަ ްސަރުކާރު ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްއާދެ، ްސަބަބަކީ. ްކަމުނުދާ ްއެިކްްއިމިއަދު ްތަފާތު ްަމރުޙަލާތަކުގަިއ، ްެއކި ތަފާތު

ް،ފަިއންނާއިްފުލުހުންްލައްވާްޣައިުރްޤާނޫނީްއަމުރުތައްްކުުރވައިްދުވަސްވަުރަގއި،ްތަފާތުްެއކިްވަގުތުަތކުަގއި،ްިދވެހިްސި

ް ްކޯޓުގެ ްބޭނުންޭވްކްިރމިނަލް ްދަށުްންފާހަގަކޮށްލަން ްޭއގެ ްއެަބވޭ. ްފަޭސހަކޮށްފައި ްކުރުވަން ްޢަމަލުތައް ްޤާީޟްއެ އިސް

ްއޭނަެގްގެމުޙައްްهللاްޢަބްދުްއަލްއުސްާތޛު ްސިފައިން ްދިވެހި ްއޭްމަދު ްހަްއޔަރުކުުރވީ ްގޮސް ްއެމް.ޑީ.އަށް ްސަުރކާުރްރު ޕީ

ްއެްއވެއޮތް ްނޯންނާނެ ްހައްޔަރުކުރުީވ. ްަދށުންތޯ ްޤާނޫެނއްގެ ްކޮން ްބާރުއިރު ްސިަފއިންނަށް ްޤާނޫނެއް. ްދިވެހިްސް ނުލިބޭ

ްޤާނޫނަކުން ްއެްއެވސް ްބާެރއް ްއެްއވެސް ްހައްޔަުރކުރުމުެގ ްޢަބްދުރައްޔިތުންެގ ްއެހެންނަމަވެސް، .ް މަުދްމުޙައްهللا

ްެއކަން ްގޮތެއްގަްްހައްޔަރުކުުރވީ. ްޤާނޫނީ ްޣައިރު ްހަމައެކުރުީވ ްތަޅު. ްކޯުޓގަިއ ްސުޕްރީމް ްޤާނޫނެްއެގްއާެއކު ްކޮން އެުޅވީ

ދަށުންތޯ؟ްނޯންނާނެްއެއްވެްސްކަމެއް،ްެއއްެވސްްޤާނޫނެއްްނޯންނާނެ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްެއމް.ޑީ.ޕީްސަރުކާރުންްިދވެިހް

ްނުފޫޒުސި ްފުލުހުންނަށް ްވެސްްފައިންނާއި ްއެކަން ްކުުރވާފައިްްއެްފޯރުވަިއގެން ްލަްއވާ ްހަމަެއއާއެުކަގިއްްމީހުން ްއޮތީ. އެ

ް ްބުނ99ްާޤާނޫނުއަސާސީގެ ްމާއްދާ ްކޮމިޓީްވަނަ ްމަޖިލީހުގެ ްނުވަތަ ްމަޖިލީހަށް ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްެއއްެވްސްްގޮތުން އަކަްށ

ްކަމުަގއިް ްއަންަގއިފި ްހާިޒރުކުރަން ްމީހަކު ްއެްއވެސް ްއެބަްދިވެހި ްމީހަކު ްއެ ްމަޖިލީހުްވާނަމަ ްމި ްކޮމިޓީއަކަްށްޖެހޭ ގެ

ް ްވޭތުވެދިޔަ ްމި ްއެހެންނަމަވެްސ، 3ްްހާޒިރުވާން. ްމަޖިލީހުގެ ްމި ްވެސް ްއަޅުަގނަޑކީ ްތެރޭގައި ކޮމިޓީަގިއ241ްްއަހަރު

ްފުލު ްސިފައިންނާއި ްިދވެހި ްއޭރުަގއި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހިނދު، ްމެންބަރަކަށްވީ ްބެލުމަށްްހިމެނޭ ްކަންތައްަތއް ްކުރާ ްހުން

ްސިަފއިންނާއި ްދިވެހި ްއެހެންނަމަވެސް،ްްޓަކައި ްމަސައްަކތްކުރިން. ްވަރަށް ްގެންނަން ްއިސްވެރިްނ ްއެންމެ ފުލުހުންގެ

ްމަޖުބޫރުްއިއޭރުގަް ްފުލުހުންނަށް ްގެސިފައިންނާއި ްހާޒިރުކުރަމުން ްކޮމިޓީތަކަށް ްމި ްއެްންދިޔައީ ްމަތިން ްއެގޮުތގެ ނުވުމަށް.

ް ްހާޒިރުްލުކުރައްަވިއ،ޢަމަްއޭރުބޭފުޅުން ްެއހެކޮމިޓީތަކަށް ްދިވެހިާރއްޖޭގެްނުީވ. ްދިަޔއީ ްބަދަުލވެގެން ންނަމަވެސް،ްއެކަން

ްދެންނެވި ްމި ްޯކޓުން ްސުޕްރީމް ްދަށުން. ްައމުރެއްގެ ްނެރުއްިވ ްކޯޓުން ްް،ސުޕްރީމް ްާމއްދާެގ99ްްޤާނޫނުައސާސީގެ ވަނަ

ްއަންަގއިފި ްހާޒިުރވާން ްކޮމިީޓއަކަށް ްމަޖިލީހުގެ ްނުވަތަ ްމަޖިލީހަށް ްވެްސ ްމީހަކު ްކޮންމެ ްވާނަމަްކަމުަގއިްދަށުން

ްދިވެހިހާޒިރުވާން ްކަމަށް ްއަުމރުޖެހޭ ްކޯޓުން ްސުޕްރީމް ްއެއަށްަފހުގަާރއްޖޭގެ ްުގޅިގެން ްސިފައިންނާއިްްއިނެރުއްވުމާ ިދވެހި

ްއަކީްމިަފދަްއެތައްްަޣއިރުްޤާނޫނީްޢަމަލުތަކެއްްިދވެ ހިްސިފައިންނާިއްފުލުހުންްހާޒިރުކުރީ.ްދަންނަަވންްމިްއުޅޭްވާހަކަ

ްލައްވައިް ްްމިްފުލުހުން ްކ3ްުވޭުތވެިދޔަ ްތެޭރގަިއ ްަތކުރާރުްްުރާވފައިއަހަރު ްއެކަން ްަރއްޔިތުްނގެްވާީތވެ ްދިވެހި ނުކޮށް،

ްއުޅެނީ ްއެ ްމީހުންނަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްމިއަދު ްނިކުތީތީވެ ްފުލުހުން ްސިފަިއންނާއި ްދިވެހި އެކަންްްހިމާޔަތުގައި

ްސިފަހަޖަމު ްދިވެހި ްފަރާތްތަކަށް ްއެ ްެއހެންވެގެން ްމިއަދު ްއުޅެީނ.ްނުކުރެވިގެން. ްއެ ްގޯްސވެގެން ްފުލުހުން އިންނާއި

ްިދވެހިް ްދިފާޢުގައި، ްއިްސލާމްދީނުގެ ްދިފާޢުަގއި، ްޤައުމުގެ ްފުލުހުންނަީކ ްސިފައިންނާއި ްދިވެިހ ްދަންަނވާނީ އަޅުަގނޑު

ްރައްޔިތުންގެްދިފާޢުަގއިްމަސަްއކަތްކުރާްބަެއކޭ.ްޝުކުިރއްޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.
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 ވާހަކަދެއްެކވުން:ްޢަލީްރިޟާްއިރާގެްމެންބަރުމިލަންދޫްދާ

ނޑަށްްޤަބޫުލކުރެވޭްގޮތުަގއިްމިްހުށަހެޅިފަިއްއޮތްްމައްސަލައާްގުިޅގެންްް ޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްަރީއސް.ްއާދެ،ްއަުޅގަ

ްްމި ްއުޅެނީ.ްވެގެން ްމި ްފާހަގަކުރެިވގެން ްމެންބަރުންނަށް ްބައެއް ްމައްސަލަައކަށް ްޖަޒުބާތީ ްޙަޤީޤަތުގައި ްގޮތަކީ އުޅޭ

ްތިފުލު ްފަހަރަކު ްކޮންމެ ްބުނާ ްސިފައިންނޭ ްހޯދައިހުންނާއި ްސަރުކާރު ްީހވާގިްމަންނަމެންނަށް ްމީހުންގެ ްއެ ބުަރްް،ދިނީ

ްީހވެގެްނ، ްކަމަށް ްފާޅުކުރާްްމަސައްކަތުން ްކަންބޮުޑވުން ްވާހަކަެދއްކީމަ ްކަމެްއްެއ ްހައިރާންވާންޖެހޭ ްައޅުަގނުޑމެން ކަމީ

ްހާ ްއެހެްނ.ްަވގަކަށް ްއޮންނާނީ ްއެއްްްސްްނޫން.ްއެކަން ްސިފައިންެގްމީހެއްްްދުވަްސ،ްެވރިޔަކަށް ްުއސޫލުން ްބުނާ ދުވަހޭ

ްވިޔަސް ްކަމަށްް،ކަމަށް ްވައްކަަމކަްފުލުހެއް ްވާނީ ްކޮށްފިްއޔާ ްވަްއކަމެއް ްވިޔަސް ްކަމަށް،ްށް،ްފޭރިްއޖެއްޔާ ްފޭރުން ވާނީ

ްއަނިޔާ ްވާނީ ްޤަބޫލުްއަނިޔާ ްޒާީތްހަސަދަވެރިކަމަށް. ްވާނީ ްހަސަދަވެރިކަން ްފެބްރުއަރީްކުރައަށް،ްާޒތީ ްޙަޤީޤަތަކީ ންޖެހޭ

ްމުދަލަކ7ާ ްއެތަްއ ްތެރެއިން ްއިާމރާތުގެ ްަމއި ްފުލުހުންގެ ްއުަކއިްއިަގއި ްބިންމަްއޗަށް ްނަގައި ްެއއްެޗއްސެްއ ،ްއެތައް

ވެްސްްއަށްްކަން.ްސިފައިންްނުކުމެްއަިމއްލަްމުއަްއސަސާއަށްްހަމަލާދިންްސިފައިންގެް،ކަން.ްފުލުހުންްނުކުމެހަމަލާދިން

ްއަނިޔާކުރިްހަމަ ްރައްޔިތުންނަށް ްލާދިންކަން. ްފެބްރުއަރީ ްޖަރީމާތަކެްއ8ްްކަން. ްބޮޑެތި ްބޮޑެތި ްލާއިންސާނީ ްުދވަހު ވަނަ

ްމި ްކުރިަކން. ްކަްނކަން ްއެ ްަކންތައްތަްއީހިންގައި، ްއެހެންވީމާްވަންހަނާކުެރވޭނެ ްނޫން. ްކެއް ްއަިދްވާހަކަްމި، ެދއްކީމަ

ނޫނަސްްއެހެންްގޮތްގޮތުންްވެސްްާޢއްުމްްއިޔުނީފޯމުގަްާއއިްއަދިްޔުނިފޯމުގަްްގޮތެްއގަިއްފުލުހުންްނުކުމެްވަކިންްާޚއްޞަ

ްއަތުން ްް،ރައްޔިތުންެގ ްރައްޔިތުްނގެ ްނިކަމެތި ްާޚއްޞަކޮްށ ްވަކިން ްފޭރެމުންދާއަިދ ްމައްސަލަ، ްފޭރޭ ކަްންއަތުން

ނ ްވާހަކަކަ ްއެ ްސާބިތުވީމަ ްޖަަޑއެިޅގެން ްގޮތުން ްޒާތީ ްސިފައިންނާ ްފުލުހުންނާއި ްބަޔަީކްދެއްކީމަ ްއުޅޭ އްސާލަިއގެން

ނޑަކަށްޕީއެމް.ޑީ. ްއަުޅގަ ްބުނުމަކީ ްކަމެއްހިޔެއްްއޭ ްކުރެވޭނެ ްކަންކަމުގައިުނވޭ ްިސޔާީސ ްއާދެ، ފުލުހުންނާއިްްހެނެއް.

ވަނ7ްްަް،ވަނަްނަންބަރުަގއ3ްިބާރާތުންްއިރީޙަްަގއިްވަރަށްްޞަފުލުހުންގެްޤާނޫނުް.އޮތްްނުވާންްއެބަްސިފައިންްބަިއވެރި

ްއެބ3ްަްގެނުކުތާ ްނަންބަރުަގއި ްދައުރުްވަނަ ްފުލުހުންގެ ްަފރާތަކަށްްއޮތް ްވަކި ްމީހަކަށްްް،ނުޖެހިއަދާކުރުމުަގއި ވަކި

ްނެތި ްއެންމެހައިް،ތަޢައްޞުބެއް ްލިބިދީފައިވާ ްފުލުހުންނަށް ްގޮތެްއަގއި ްކުރަންޖެހޭނޭްޢަދުުލެވރި ްބޭނުން .ްބާރުަތކުގެ

ްެއކީގަްއިޢަދުލުވެރިކަމާ ްއެހެންއިންޞާފުވެިރކަމާ ްވީމާް. ްކަން، ްކިތަްނމެ ްހުރި ްމިހެން ްއެބަހުރި.ްައދިވެސް ތައްތަެކއް

ވެގެްންމިްއުޅޭްގޮތަކީްފުލުހުންނޭްބުނާްކޮންމެްފަހަރަކުްމިްހިތަށްްއަންނަނީްތިމަންނަމެންނަށްްްއިޙަޤީޤަތުގަ،ްއެހެންވީމާ

ްއެ ްހޯދައިދިނީ ްއެްވެރިކަން ްދަްއކަިއގެންްްމީުހންނޭ. ްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްވާހަކަ ްވިަޔސް،ްމީހުންގެ ްފުލުހެއް ނުވާނޭ.

ްއަނިޔާސި ްވިޔަްސ، ްމީހެއް ްގޮެތްއްފައިންގެ ްއެްއވެސް ްނުދެއްކޭނެ ްވާހަކަ ްަވއްކަްނކުރާ ްވާހަކަ، ްފޭރޭ ްވާހަކަ، ކުރާ

ްއަުޅގަ ްކަމަކަށް ްޤަބޫލެއްްއޮންނާނެ ްބުއްދިައކަށް ްއެހެންވީމާނުޑމެންގެ ްނުކުރެވޭ. ްއޮޅުވާލުމަށް، ޓަަކއޭްްރަްއިޔތުންނަށް

ްފުލު ްބުންޏަސްްކިޔާފައި ްކަމުނުދަނީ ްއެމް.ޑީ.ީޕއަށޭ ްކަމުނުދަނީއޭ، ްކަންތައް ްކުރާ ްފުލުހުން ްދައްކަނީޭއ، ްވާހަކަ ހުންގެ

ްރައްޔިަތކަށް ްކަެމްއްް،އެްއވެްސްރައްޔިތަކަށްްް،ދިވެހި ްެއްއވެސް ްަރއްޔިަތކަށްްމިއިން ްއެްއވެސް ްހުރި ުބއްދިްސަލާމަތުން



  

ްބުއްދިއަކަށް ނުޑމެންގެ ްއަޅުގަ ްކަމަށް ްއަބަދުވެްސްްކަމުނުދާނެ ްބަސްތައް ްބަލާޣާތްތެރި ްމިނިސްޓަރުގެ ްހޯމް ނުފެނޭ.

ްޢަދުލުވެރިކަމާް ްތަންފީޛުއިންޞާފުވެރިްްއިތަކުރާރުކުރަނީ ްޤާނޫނުތައް ްއެީކަގއި ްޢަދުލުވެރިކަމާކަމާ ްއެ ްއިްކުާރނަމޭ.

ްފުލުހު ްކަނޑަެއޅިގެން ްޚިލާފަށް ްޤާނޫނާ ްުފލުހުންގެ ްހުރިއްޔާ ްޢަމަލުތައިންޞާފުވެރިކަމާ ްކުރި ްން ް،ަގއ7ިއް،ްފެބްރުއަރީ

ކުިރްބަޣާވާތުގެްޢަމަލުތައްްއެންމެްް،ަޣއިރުްޤާނޫނީްޢަމަލުތައްކުރިްޢަމަލުތައް،ްގައ6ްްިފެބްރުއަީރްް،ގައ8ްްިފެބްރުއަރީް

ްބާރަ ްއެންމެ ްުކރިއަރަނގަޅަށް ްށް ްއެ ްހީވަނީ ނޑަށް ްައޅުގަ ްކުރުމަކީ ްެއކަން ްޯހދައިގެން ްޯކޓެއް ްގެންދެވޭނެ ބުނާްށް

ްމާތްކަމާއިްންޞާފުގެއިޢަދުލު ްުހރި ްަރއްޔިްތެރޭަގއި ްިދވެހި ްރީތިކަން ްވެސް ްމަނިކުފާނުގެ ްދަްއކައިެލވޭނެްެއ ތުންނަށް

ްބަލާޣާތް ްހަމައެކަނި ްކަމެއްހެން. ނޑުމަކުންތެރި ްފޮނިކެ ްކޮށްދެވުނީްްބަސްތަކަކުން ްހެޔޮވެރިކަން ްރައްޔިތުންނަަކށް ްއަދި

ް.ވެސް..ްކަމަށްކަމަކަށްްވެސްްުނވާނެ.ްޯއގާެތރިްވެރިކަންްކޮށްެދވުނީް

ް

 ފުވައްމުލަކުްއުތުރުްދާއިރާގެްެމންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުްޙަސަންްވާހަކަދެއްެކވުން:

ް ްސާފެއްނުވޭ( ްާވހަކަފުޅު ްދެއްކެވި ްޖެހުމުން ްމަްއސަލަ ްސިސްޓަުމގައި ްވަަރށްް)މައިކު ްގޮތަށް ްދެންނެވި ްމި އާދެ،

ނޑުމެންނަށްްފެނިެގންްދިޔައީއެްއގެްގޮްތަކުރާރުކޮށްްގިނަްކަންތައްަތްއްކުރުމުގެްނަތީޖާ ފުލުހުންްލައްާވްެއްް،ުތންްއަުޅގަ

ްކޯުޓގަ ްސުޕްރީމް ްލައްވާ ްފުލުހުން ްއޭރު ްގޮތުން ްނަތީޖާއެްއގެ ްކަންތަުކގެ ްޢިއްޒަތްތެިރްްއިތަުޅއެޅުވުމާްްއިކުރުވި މި

ްލައްވާ ްފުލުހުން ްކަންތައް ްފަދަ ްބަންދުކުރުވުން ްޚިލާފަށް ްޤާނޫނާ ްމެންބަރުން ްބައެއް ްތަން.ްްމަޖިލީހުގެ ްދިޔަ ކުުރވަމުން

ްސަުރާކރުން.ްއެނިގވަަޑއިގަން ްއޭުރގެ ްފެއްެޓވީ ްކުުރވަން ްދިަޔއީ ްކުރަމުން ްކަްނތައްތައް ްފަދަ ްދެންނެވި ަނވާނެްއާދެ،ްމި

2114ްް ްފެށިގެން ްޕްރޮފެޝަނަލ2118ްއިން ްފުލުހުންނަކީ ްިދވެހި ްދޭތެރޭގައި ްހެއްެދވުމަށްްއާ ްގޮތުަގއި ޓަކަިއްްބައެއްގެ

ްސަރުކާރު ްއެހެންނަމަވެއޭރުގެ ްޓްރެއިނިންތައް. ްޕްރޮފެޝަނަލް ްތަފާތު ްެދވުުނ ްމަސައްކަތް. ްބުރަ ްކުެރްއިވ ސް،ްން

ްވެރިކަންް ްދެންނެވިްބަދަުލވުމާްއިގ2118ައެއަށްފަހުަގއި ްމި ްހިންަގވަންްްފަދަްުގޅިގެން ްލައްަވއި ްބޭފުޅުން ްއެ ޢަމަލުތައް

ްް،ފެއްޓެވުމުން ްއ3ްަޭއގެ ްބޭފުޅުންނަށް ްއެ ްފަހުން ްކުރުވުމުްންއެޣައިހަރު ްޢަމަލުތައް ްޤާނޫނީ ްވިދާޅުވަމުްންްރު ބޭފުޅުން

ްއެްއގޮތަކަށްް ްލައްާވ ްތިމަންނަމެން ްނުުކރުގެންދެވީ ްޢަމަލުތައް ްޤާނޫނީ ްޣައިރު ްއެފަދަ ްކަންތަކަްށްވެސް ްއެފަދަ ވާށޭ.

ްޢަމަލުއަމުރު ްއެފަދަ ްތަކުރާރުކޮށް ްހަމަ ްސަރުކާރުން ްއެހެންނަމަވެސް، ްހިންގެވުުމގެނުކުރާށޭ. ެވގެްންްނަތީޖާއަކަށްްތައް

ްކުރިް ްބަދަލުކުރަން ްވެރިކަން ްނިކުމެ ްރައްޔިތުން ްދިވެހި ްއޮވެ، ްހިތްހަމަނުޖެހުން ްސަުރކާރަށް ްވެސް ްފުލުހުން ދިޔައީ

ްލައްވާް ްފުލުހުން ްއޭރު ްއާދެ، ްިދއުން. ްކާމިޔާުބވެގެން ްއެބަހުރިް،މަސައްކަތް ްހަނދާން ނޑުމެން ްޢިއްޒަތްތެރިްް.އަުޅގަ މި

އިްވެސްްއޭުރގެްސަުރކާރާްއިިދކޮުޅްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންތަެކްއްމިްމާލަމުގެްތެރޭގަްް،ިތއްެބވިްއިމުގަމަޖިލީހުގެްމިްމާލަ

ބޭރުަގިއްް،މާރާތުގެްބޭރުންްއެމް.ޑީ.ޕީގެްެއކްިޓވިސްޓުންްމަގުމައްޗަށްްނެރެއަދިްމިްމާލަމުގެްބޭރުންްމިްއިް،ށްރުކޮހިސޯ

ްދޮރާށިތަކުގަ ްތަޅުލައިްހުރި ްހިސޯމެންބަރުންތަކެ،ްިއ ްިދޔައިރުްއް ްބޭފުޅުންނަށްްްރުކުެރވިގެން ްމި ްފުލުހުންނަކީ ވެްސްއޭރު

ްދިޔައިމަ ްބަދަލުވެގެން ްވެިރކަން ްއެހެންނަމަވެސް، ްބޭފުޅުންތަކެްއ. ްކަމުދިޔަ ްއައިްް،ވަރަށް ްލިބެމުން ްބޭފުޅުންނަށް ިމ



  

ްނަހަމަ ްމުއްސަނދިކަން ްރާއްޖޭގެ ްއާދެ، ްދިޔަދިޔުމަންފާތައް ްބޭނުންކުރަމުން ްމިގޮތުގަިއ ްއަތްމަތިންްްން ބޭފުޅުންގެ

ްމައްސަލަބީވެގެން ްއުޅުްއވާ ްހުށަހަޅައިގެން ްބޭފުޅުން ްއެ ްއޮތީީތވެ ްކަންބޮޑުވުން ްެއކަމުގެ ްކަމަްށްްދިަޔއިމަ، އެއް

ްމި ްމިއަދު ްކޮންމެައކަސް ްއާދެ، ްޤަބޫލުކުެރވެނީ. ްބަދަލެއްްްއަޅުަގނޑަށް ްރަނގަޅު ްމިދެންނެވި ްއިރާދަކުރެްއވީތީ ވަނީ

ްގެނެވި ނޑުމެންނަށްްޤައުމަށް ްއަުޅގަ ްޤައުމުގައި ްމި ްއެބަ ްބޭނުންވޭ ްވެސް ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްއެހެންނަމަވެސް، ފަ.

ނޑުމެންްހުންްބޮޑަށްްމަސައްކަތްރަްއާކތެރިކޮށްްއުެޅވޭނެްގޮަތކަށްްުފލުްއިމިއަށްވުރެްއަމާންކަމާ ކޮށްެދއްވަން.ްއާދެ،ްއަުޅގަ

ްމަހެއް ްކޮންމެ ްދުވަހަކުހެން ްކޮންމެ ްއައިސް ްްއިްގަމިފަހަކަށް ްހިނގަމުން ްހިނގަމުންގެންދާްް،ގެންދާމިމި ްމި މަގުމަތީ

ްފުރާނަ ްމީހުންގެ ްބައެއް ްޚާއްޞަކޮްށ ްއާދެ، ްްޖަރީމާތައް ްެއއީ ްގެއްލުންތައް ްލިބެމުންދާ ްމި ްބޮޑަްށްމިހާރަށްއަށް ވުރެ

ްއަޅުަގނޑުްވެސްްދެްއވަންޖެހޭްކަމެްއްކަކަަތށްްއިސްކަންފުލުހުންްބައްލަވައިްޕެޓްރޯލްޮކށްްއެްބޭފުޅުންްއެްމަސައް މުގައި

ްފާހަގަކުރަން.ްއާދެ،ްުޝކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް.ް

ް

 މަދުްނަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:މުޙައްނޮޅިވަރަމުްދާއިރާގެްމެންބަރުް

ްވަރަށްް ްކަންބޮުޑވުންތައް ްތެޭރގައި ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްދަންނަވާނީ ނޑު ްއަުޅގަ ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ޝުކުރިއްާޔ

ްމިފާހަގަ ްިއތުރުވެފައޭ ްދަރަަޖއަކަށް ްބެހޭްކުރެވޭ ްުމއަްއސަސާތަކާ ްފުލުހުންގެ ްސިަފއިންނާއި ްމިްގޮތުންްވަނީ.

ްކުލަތަކަާކިއްްއާމުއައްސަސާް ްގިނަ ްވަރަށް ްސިޔާީސ ްވިސްނާލާއިުރގައި ްފުންޮކށް ްޙަޤީޤަުތގައި ްއަކީ ްާވހަކަ ްދެކެވޭ މެދު

ްވީ ްކަމުަގއި ްަކމެއް ްއަންނަ ްޖެހިގެން ްވިސްަނއިނުލާްނަމަވެސްްރަހަތަކެއް ނޑުމެން ްކަމެކޭ.ްްައޅުގަ ްކަހަލަ ޫދކޮށްނުލާންވާ

ްމި ނޑު ްއަުޅގަ ްހިނގީމާްއެހެން ްގޯސްކޮށް ްކަމެްއ ްގޮުތަގއި ްވިދާުޅވާ ްޢިލްމުވެރިން ްނަފްސާނީ ެއކަމެްއްް،ދަންނަވަނީ

ްފެ ްރަނގަުޅުކރަން ްެއކަމެއް ްއެއީ ްޤަބޫލުކުރުން ްހިނިގކަން ްސްޓެޕް.ގޯސްކޮށް ްފުރަތަމަ ްއެންމެ ްފުރަތަމަްއެންްށުމުގެ މެ

ްއެހެންވީމާ ްމަރުޙަލާ. ްްއަުޅަގނޑު، ްިސފައިންގެ ްޤަބޫލުކުރަން ްތެމުއަްެވސް ްފުލުހުންގެްއްސަާސގެ ްއަދި ްވެސް ޭރގައި

ްއެބަމުއަ ްެތރޭގައި ްޚިދުމަތްތަކުގެ ްސަލާމަތީ ްވެްސ ްތެޭރގަިއ ްަމއްސަލަތަކަީކްްއްސަާސގެ ްމި ްމަްއސަަލތަކެއް. ހުރި

ްމަ ްއުފެދުނު ްމިއަދަކު ްއިތުރުްއިްއޔެައކު ްތަފާތުކުރުންތައް ްހުރި ްއެތާނަގއި ްަޒމާނުއްސުރެ ްނޫން.ްމިއީ ވުމާއިްއްސަލަތަކެއް

ްމަދުވުމާއިްރެކްރޫޓުކުުރމުގައިްކޮރަޕްޝަންްއެކުެލވުމާްލުއިންޞާފުްނެތުމާއިްތަމްރީނުކުރުންްދަށްވުމާއިްވަސީަލތްތައްްޢަދު

ޖައްސަންްމަަސއްކަތްކުރުުމގެްދިމާވެގެންްއުޅޭްްކުަގއިމިްމުއަްއސަސާތަްެއއްްއައިސްްިސޔާީސްއެތައްްކުލަްއަދިްފަހަކަށް

ްއެހެ ްމުއަގޮތެއް. ްދެ ްިމ ްއުފުލުމުަގިއްްއްސަސާންނަމަވެސް، ްޢިއްޒަތް ްކަރާމަތާއި ްަޤއުމުގެ ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ އަީކ

ްޤަބޫލުކުެރވޭ ްދެްއަޅުަގނޑަށް ްމުހިއްމު ްވަރަށް ްއެހެންވީމާްޮގތުގައި ްމުއައްސަސާ. ްމުއަ، ްދެ ްމި އަްށްއްސަސާ

ްތެޭރގަޑައިކު ްމީިޑއާގެ ްވާހަކަތަެކއް ްގިނަ ްގޮތަކަށް ްއާމީްސވާ ްތެރޭގަިއ ްމަޖިލީހުެގ ްަރއްޔިތުްނގެ ްސިޔާީސްއާްްއި ްއަދި އި

ްސިލްމާއިޕޯޑީއަމްތަުކގެްތެރޭަގއިްތަކުާރރުކޮށްްދެކެވުންްެވގެންދާނީްެއކަމުގެްނޭދެވޭްައސަރުްއަުޅަގނޑުމެންގެްޤައުުމގެް

ނޑުމެންް،ްނޑަށްްޤަބޫލުކުެރވެނީ.ްއެހެންވީމާއަޅުގަްކަމެއްްކަަމށްްްސަލާމަތަށްްކުރާނެ މިއަދުްމިހިރަްމައްސަލަތައްްއަުޅގަ



  

ްކޮންމެެވސް ްހިނގާށޭ ްއެބަހުރިކަން.ްއެހެްނވީމާވަެރއްެގްމައްސަލަްޤަބޫލުކުރަން ްއިށީ،ްތަެކއް ނޑުމެން ްނއަުޅގަ ިމްދެގެން

ްމުއައްސަސާް ްުމއަް،ްދެ ްދެ ްބްލޭމުމި ްއަބަދު ްމައްސަލަްކުރުމުެގްބަދަލުގައިްއްސަސާ ްއްހޯދައިދޭންްއަްށްސޮލިއުޝަނެްމި

ްހިނ ްމަސަްއކަތްކުރަމާ ްޕްރޮބްލަމުއަޅުަގނޑު ްމައްސަލައިގެ، ްމި ްމައްސަލަިއގެްްބަޔަކަށްްގެގާށޭ. ްމި ްބަދަލުގައި ވުމުގެ

ްފުލުހުންނަކީް ްސިފައިންނާއި ްއަޅުަގނޑުމެންނަްށ ްއޭރުންނޭ ްހިނގާށޭ. ްވާން ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބަަޔކަށް ސޮލިއުޝަންގެ

އެކަމަށްްބޭނުންވާްފަންެޑއްް،ްއްަސސާތަކަށްްހެދޭނީ.ްއެހެންވީމާިޚދުމަތެއްްޤާއިމުކޮށްދޭްމުއަްއްޔިތުންނަށްްއިތުބާރުހުރިްރަ

ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްވަސީލަތްަތކެއް ްޭބނުންވާ ްއެކަމަށް ްނެތް. ްތެރެއަކު ނޑުމެންެގ ްއަުޅގަ ްމިއަދު ްނެތް.ްްވެސް ތެެރއަކު

ްއަޅުގަްތަޢުލީމު ްބޭފުޅުންނެއް ްއެހެންވީމާނޑުލިބިފައި ްެނތް. ްތެރެއަކު ްމެްނގެ ނ، ްއަުޅގަ ްކުްށވެރިކުރުުމގެްއަބަދު ޑުމެން

ްއަބަދުއިނގިލި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްބަދަުލގަިއ ްތިއަރީދިްއކުރުމުގެ ްމިވެްސ ްހިނގާޭށ ްބަަދލުގައި ްބޭނުމުގެ ފަހަރުްްެއކްސް

ް ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްއޭުރންނޭ ްބޭނުންކުރަން. ްވައި ްތިއަީރ ްވަަރކަށް ްފުރުޞަތެްއްހަްކޮންމެވެސް އްލުކުރުމުގެ

ނޑުމެންްބޭނުންވަނީްބްކޮސިންްބޭގެއްހެން،ްޕަންޗިންްބޭގެއްހެންްއަޅުަގނޑުމެްން އަޅުަގނޑުމެންނަށްްލިބިގެންދާނީ.ްއަޅުގަ

ް ްކަމަށް ްއެްއޗެއް ްޕަންޗުކުރާނެ ްމުއައަބަދު ްދެ ްރަނގަޅު ްވަރަށް ްމިވެއްޖެްއޔާ ްލިބިފަ.ްްއްސަސާ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ އޮތީ

ނޑުްެއއްްނޫންްަކންނޭނގެްއެ،ްމާއެހެންވީ ހުއްޓޭ.ްހިނގާޭށްްަމއްަސލަތަކެއްްއެބަްމެންގެްިވސްނުމަކަށްްވާންވާނީ.އަުޅގަ

ް ްމައްސަލަތައް ްމުއަހައެ ްމިއްުލކުރަން. ްހެދިފަްއްސަސާަތއް ްޅަފަތުަގއިވަނީ ްވެސް ްޤައުމަކީ ްމުޅި ްޙަޤީޤަތުގައި އޮްތްް.

ނޑުމެންްއައު އަދިްމިްތެދުވެވެނީ.ްއެހެންވީމާ،ްްށްްނޭވާލަިއގެންްއަޅުަގނޑުމެންނަށްއަކަްޤާނޫނުއަސާސީްޤައުމެއް.ްއަުޅގަ

ނޑުމެންެގްރާއްޖެްމިްތައްްއެބަހުރި.ްއިޤްތިޞާދީްގޮތުންްއަމިްދަތި މިްޙާލަތުގައިް،ްގުރޫޓުވެފަ.ްއެހެންވީމާއޮތީްބަންޅުގަ

ްފުލުހުން ްސިފައިންނާިއ ްމުއައްސަާސގަްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްޚިދުމަތްތަކުގެ ްސަލާމަތީ ްނާއި ްހުއި ްއެބަ ްމައްސަލަ.ްެވސް އްޓޭ

ްހެންވީމާއެ ްމުއަްކޮންމެ، ްއެ ްމީހުންނާފަހަރަކު ްުއޅޭ ްފޮށެްއްސަާސގައި ްފުރައްސާރަކޮށްްއެް،މަގުމަތިން ް،މީހުންނަށް

ްނޫން.ް،ދަގޫކޮށްްނއު ްގޮތެްއ ްރަނަގޅު ްއެންމެ ްހެދުމަކީ ްމިހެްނ ްފަރާތްަތކަށްްދިމާކޮށް ްކުެރވިފައިްްއެ ްކުށްތަެކއް ްވެސް

ްގަ ްފިޔަަވޅުވާނަމަ ްތަޙްޤީޤުކުރެވިް،ެއޅިާވއިދުން ްއިދާރާތަކުން ްތަޙްީޤޤީ ނޑުމެންގެ މެދުްްހުންނާމީްއެް،އަުޅގަ

ްނުންކުރަމާްހިނގާށޭ.ްޝުކުރިއްޔާ.އެްގޮތްތަުކގެްބޭ،ްގޮތްްއެބަުހރި.ްއެހެންވީމާއެޅޭނެްގޮތްްފިޔަވަޅުް

ް

ްމީްވާހަކަދެއްކެވުން:ފަހުްއަލްހާނުްފޭދޫްދާއިރާގެްމެންބަރު

ްޝުކުރިއްް ްވާ`. ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްހުށަހެޅިގެން ްއަދު ްރައީސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްމިޔާ ގެންދާްްހަކަދަްއކަމުން

ގޮތުން.ްދިވެހިރާއްޖޭގެްްލަތުގެްއޮތްްސަލާމަތީްބާރުތަކާްބެހޭވާހަކަދައްކަނީްދިވެހިްދައުްގައިްއަޅުަގނޑުމެްންމިްމައްސަލައިް

ްނިސްބަތް ްސިފައިންނަށް ްފުލުހުންނާއި ްިދވެހި ްލިޔެވިަފއިޤާނޫނުއަސާސީގެ ްއެްްކޮށް ްދިވެިހްްވަނީ ްެއއީ ފަރާތްތަކަކީ

ްރާއްޖޭ ްވިސްނަންޖެހެނީ ނޑުެމން ްއަޅުގަ ްމިއަދު ްއާދެ، ްބާރުތަކޭ. ްސަލާމަތީ ްބަދަލުވެގެންދިަޔްދައުލަތުގެ ްވެރިކަން ގެ

ްޮއތަތީވެދިޔު ްަދއުރެއް ްސިފައިންގެ ްފުލުހުންނާއި ްިދވެހި ްބަްއޮތްް،މުގައި ްގިނަ ްރައްޔިތުންގެ ްދިވެހި ޔަކަްށްކަމަށް



  

ްމި ްެބލުމަށްްޤަބޫލުކުރެވޭތީ ްމިްކަްނކަން ްރަްއޔިތުން ްދިވެހި ްއަދަެދއްެގ ްގިނަ ނޑުމެންްްޓަކައި ްއަުޅގަ ްޮގވަމުން. ދަނީ

ްއެ ްދައުލަތެްއެގ ްބާރަކީ، ްސަލާމަތީ ްދައުލަތުގެ ްދައުވިސްނާލަންޖެހޭނެ ްއެ ްއެކަްއޗަީކ ްމުހިއްމު ްސަންމެ ލާމަތީްލަތެްއގެ

ްއެހެންވީމާ ްބާރުތައްކަން. ްޤާއިުމކުރެވިަފިއްދައު، ްދައުލަތުގައި ްސަރުކާރަކާއި ްޤާނޫނީ ްޮއންނަ ްޤާއިމުކުެރވިފައި ލަތުގެ

ްެއއްގޮތަށްްަމސައްކަތްކުރަންޖެހޭްއެންމެްިއސްްދައުރެއްްއޮންނަްބަެޔއްްއެްނިޒާމާ،ްމާޔަތްކޮށްހިއޮންނަްޤާނޫނީްނިޒާމުް

ްފުލުހުން ްިދވެހި ްްނާއިކަމުގައި ްއެހެންނަމަވެސްސިފައިން ްވާންޖެހޭނެ. ްސިފައިންގެް، ްފުލުހުންނާއި ނޑުމެންނަށް އަުޅގަ

ްކަންތަ ްމި ްހިނގައްޖެ. ްފެނިގެން ްކަންތައްތަކެއް ްހިތާމަހުރި ްނޭދެވޭ ްވެސް ްމުޅިްފަރާތުން ްޒާތުަގއި ްޭއގެ އްތަކަކީ

އިދަށްްގަވާްޔަކުްޭއގެތެރޭަގއިްެވސްްތިބީްޤާނޫނާއިކަންތައްތަކަީކްވަކިްބަްމިް،އްސަސާްޒިންާމވާންޖެހޭްކަންތައްތައްތޯމުއަ

ްނުހިތާހޚ ްބޯނުލަް.ރުމަތްތެރިކޮށް ްކަމެއްތޯނޤާނޫނަށް ްކުރި ްބަޔަކު ްކަމެއް.ްް،ބާ ްބަލަންޖެހޭ ްައޅުަގނޑުމެން ްމިއަދު މިއީ

ތެދެއްމެ،ްައޅުަގނޑުމެންެގްލޯްކުރިމަތީގަިއްދިވެހިްފުލުހުންނާއިްސިފައިްނގެްަބއެްއްޢަމަލުތައްްހުރިްގޮތުންްގިަންދިވެިހް

ްއަނި ްތަހަމީްއެް،ާޔވެރައްޔިތުންތަކަކަށް ްއަިދވެސް ްއަނިޔާތައް ްއެ ްމިހުން ްގެންދޭ. ްއެަބ ކަންތައްތަތަކީްްއްމަލްކުރަމުން

ޖެހޭްމިްރާއްޖޭގެްޤާނޫނާއިްަގާވއިދާްޚިލާފަށްްްމިއީްދައުލަތުންްބަލަންޖެހޭްކަންތައްތައް.ްމިއަުދގެްސަރުކާުރންްވެސްްއެބަ

ް ްކުރެވިފައި ްްމިހުރި ްވަކިބާވަތުގެ ްޖަރީމާތަކެއް ްްހުރިހާ ްބެލުމެއް ްޙައްޤުްްއެް،ތަޙްޤީޤުކޮށްް،ނެތިފަރާތަކަށް މީހުންނަށް

ްގިނަްއަދަބު ްކަމަށް ްބަޣާވާތަކުން ްދިޔަީއ ްބަދަލުވެގެން ްވެރިކަން ްރާއްޖޭގެ ްމި ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވަން ްއަޅުަގނޑު ދޭން.

ެއކިްމީޑިއާތަކުންނާއިްއަދިްޢާއްުމްކިދުވަހުްދިވެހިރާއްޖޭގެްދައުލަތުގެްއެްއަދިްއެް،އަދަދެްއގެްރައްޔިތުންްބުނަމުންދާއިރު

ްޢާއްފެްޓީވީތަކުން ްމަންޒަރުތަކުން، ްދިޔަ ްންނަމުން ްފަރުދުންނަށް ްއެއީމު ްމަންޒަރަކީ ްވެސްްްފެނިގެންދިޔަ ޙަޤީޤަުތގައި

ްނާ ްބިރުެވރިކަމާއި ްދިޔަރައްޔިތުންގެހިތްތަުކަގއި ްއުފައްދަަވއިގެން ްބާރުތަް.މާންކަން ްސަލާމަތީ ްދައުކަތުގެ ްދިވެހި ކުގެްއަދި

ްޔުނިފޯމުގަްއެ ްޤާނޫނާބޭފުޅުންގެ ްތިއްބަަވއިގެން ްކުަރއްަވއި،ްއި ްކަންތައްތަކެއް ްސަލާމަތީްްޚިލާފު ްދައުލަތުގެ ދިވެހި

ްަވސީ ްމިލްިކއްޔާަތކާއި ްޚިލާފުބާރުތަކުގެ ްޤާނޫނާ ްބޭނުންކޮށްގެްނ ްރޯމާްލަތްތައް ްސީދާ ްހިނގައިހަރަކާތްތަކެއް ިދަޔްދުވާލު

ްއެ ްކަުމގެްްދުވަހެއް ްހިނގައިްދުވަހަީކ. ްކަްނ ްކޮަބއިތޯ، ްކިހިނެއްތޯޙަޤީޤަތަކީ ްބެލެންޖެހޭްްމިް.ދިަޔއީ ްިމއީ ކަންކަމަކީ

ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމުއަްކަންތައްތައް. ްބޮޑޭތި ްމިފަދަ ްމިކަންބޮޑުވަނީ ްބާރުތައް ްސަލާމަތީ ްދައުލަުތގެ ގޮތަށްްްއްސަސާަތއް

ްޑިފެން ްމިއަުދެގ ްދިވެހިރާއްޭޖގެ ްމިއަދު ްއަޅުަގނޑު ްއަިދްބަދުނާވެގެންދާތީ. ްމިނިސްޓަރަށާއި ްހޯމް ްމިނިސްޓަރަށާއި ސް

އްަސސާްރަނގަޅުްމަގަށްްަހމަްމަގަށްްއަޅުްއވައިެދއްވާށޭ.ްބޭފުޅުންްތިްމުއަްއަށްްގޮވާލަނީްތިްކޮމިޝަނަރްއޮފްްޕޮލިސް

ްާމރާމާރީ ްފޭރުމާއި ްވަްއކަމާއި ްފަާރތުން ްސިފައިންގެ ްކަމަށްްފުލުހުންނާއި ްފެންނަމުންދާ ްކަންކަން ްްއާއި މިްވާނަމަ

ްއެޖެ ްއެންފޯސްމަންޓް ްލޯ ްމީހުން ްތިބި ްުހްއޓުވުމަށް ްވެްސްކުށެއްްނުހުްއޓުވޭނެ.ްކުށް ްދުވަހަކު ންސީތަކުެގްމުޖްތަމަޢަކުން

ްހިންގަިއ، ްޖަރީމާ ްނުދާނެްވެރިން ްމަަގކުންނެއް ްަރނގަޅު ްވެސް ްުދވަހަކު ްޤައުމުަގިއްކަންކަން ްދެން ްފެށީމާ .ްކުްށކުރަން

ް ްބޭނުމެއް ްކޮއަޅުަގނޑުމެން ްޢާއްްްންމެހެންނެއްނުވޭ ްފިތުނަފަސާދަ ްޤައުމުަގއި ްއަޅުަގނޑުމެންްމި މުކުރާކަށް.

ްއެ ްކަަމކަށް. ްދުޝްމަނުން ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްފުލުހުންނަކީ ްސިފައިންނާއި ްދިވެހި ްވަރަށްްްޤަބޫލެއްނުކުރަމު ބޭފުޅުންނަކީ



  

ްހުވަ ްތިބިްމަތިވެރި ްކުރަްއަވއިގެން ްއެްަޤއުމަށްް،ެއއް ްއަމިއްްޓަަކއި ްޤުރުބާންވާންްބޭފުޅުންގެ ްމާލުން ްޖާނާއި ލަ

ތައްޔާރަށްްތިބިްބޭފުޅުން.ްއެހެންނަމަވެސް،ްމިއަދުްއަޅުަގނުޑްޤަބޫލުކުރަނީްސިޔާސީްކަންތައްތައްްމިްރާއްޖޭގައިްމިހާރުް

ްހިސާބުންގޮއް ްއޮތް ްހަްސަ ްސިޔާސީ ްބޮޑުވެގެންްއދުފަހަނައެޅުދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްހުރިާހްްން ްގޮސް ދިޔަދިޔައިނުން

ނޑުމެންގެްމަސްއޫިލއްޔަތަކަްށްވަނީްިކލަނބުވެްހަްކެއްްމިއްސަސަތަްމުއަ ލާކުެވގެންްޮގއްަސޭއ.ްއެހެންވީމާ،ްމިއަދުްއަުޅގަ

ްވާންވީ...

ް

ްވާހަކަދެްއެކވުން:ްްރިޔާސަތުން

ްދެކު ްމާފަންނު ްހަމަެވއްޖެ. ްަވގުތު ްިޢއްޒަތްތެިރްމެންބަރު. ްމެްނބަރު.ްޝުކުރިްއޔާ ްދާއިރާެގްޝުކުރިއްާޔްޢިްއޒަތްތެރި ނު

ްރަޝީދު.ންބަރުްއިބްރާހީމުްމެ

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުްމާފަންނުްދެކުް

ްމައްސަލަ ްމި ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްމައްސަލަްޝުކުރިއްާޔ ްއޮތް ްދިމާެވގެން ްޤައުމަށް ްމި ްޢިްއޒަތްތެިރްްއަީކ ައކީ

ގުނަްމަަސއްކަެތއްްކުަރއްަވިއގެންްޖަލުގަާޔިއްއެތައްްގިނަރައިސްްނަޝީދުްއޭރުްްރައީސް،ްިސޔާސީްޕާޓީްހަދަްނޖެހުނީމާ

ްހޭދަކޮށް ްގަދައެތަންމިތާ ްޕާޓީ ްިސާޔސީ ްމައުގެން ްއޮބިނޯެވގެންބާރުން ްމޫނަށް ްއެްދުނިޔެ، ްޚުދުމުޚްްެވސް ތާރުްކަމަށް

ްަމއު ްސީ.އެން.އެންވެރިޔެކޭ ްބީ.ބީ.ސީންނާއި ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމަކީ ްގޮވައިްމޫން ްއެތައްމިަތނުން ނޫސްަތކުަގއިްްއިންނާ،

ް...ފަހުންްގުގުމާލި

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:ް

ްމަދުްރަޝީދު.ރާގެްިޢއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްއަޙްއެއްްހޯރަފުށީްދާއިްބެހޭްމައްސަލަްއާދެ،ްނިޒާމާ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ރަފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްހޯ

ްވަ ްރަީއސް، ްލިސްޓުޢިއްޒަތްތެރި ްކަމެްއ ްކުަރއްވާ ްޢާއްމުކޮށް ްގަސްތުރަްށ ްހަމަ ްފުރުޞަތު ްައޅުަގނުޑގެ ަގއިްަގއި

ްފުރުޞަތުލަސްކޮށްލަްއވާފަ ްބޭފުޅުންނަށް ްއެހެން ްވަްއކަންކުރުންއި ްއެއީ ްކުރަްއވާތީ ްމިކަން ްތަކުރާރުކޮށް ް،ދެއްވުން.

ްތޯްތިްހުންނަނީ.ްއިއަދިވެސްްކަށީަގއިްހިފާފަ

ް



  

ް

ްެކވުން:ޔާސަތުންްވާހަކަދެއްްރި

ނޑަށްްމާއެއްްނޫން.ްއާދެ،ްޢިްއޒަްބެހޭްމައްސަލަްއާދެ،ްނިޒާމާ ވާތި.ްބަެއއްްބޭފުޅުންްއެްފުުކރައްތްތެިރްމެންބަރުްއަޅުގަ

އްޒަތްތެރިްމެންބަރަްށްނެތީމަްއެހެންވީމަ.ްެދންްޢިޖިލީހުގެްމާލަމުގައިްވަަޑއިގެންކުީރގަިއްތިއްެބވިްބޭފުޅުންްމަްއިްގަލިސްޓު

ްއަރުވާނަންފުރުޞަތު ްދާއިރާގެ ްދެކުނު ްމާފަންނު ްއިބްރާހީމު. ްމެންބަރު ްކުިރއަްށްްިޢއްޒަތްެތރި ްވާހަކަފުޅު ރަޝީދު

ްގެންދަވާ.ް

ް

ްރަޝީދުްވާހަކަދެއްކެވުން:ްނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްއިބްރާހީމުމާފަންނުްދެކު

ްރައީްސ،ްމައްސަލަ ްމަސައްަކތް،ްނޫސްްއާދެ،ްޢިއްޒަތްތެރި ްކުރެއްވި ްނުކުމެ ްނަޝީދު ްރައީސް ްއަދިްްއަކީ ރިޕޯޓަރަކަށް

ްވެސް ްމަރުޙަލާތަކުގައި ްހިނގައިްއެހެނިހެން ްދިވެހިާރއްޖޭަގއި ްެއކިެއކި ްއެހާިދޔަ ްކުެރއްިވްްދިސާތަކުަގއި މަނިކުފާނު

ްހުރި ްޭއރުގައި ްގުިޅގެން ްެއއާ ްއަހަރުްް،މަސައްކަތް ްޚުދުމުޚްތިރީސް ްނުހިފެގެ ްއަށް ްވެރިޔާ ްދުނިޔެްތާރު ްމުޅި ހެއްޓިގެން

ްނުްއޭނައާ ްކުތީމާދެކޮޅަށް ،ް ްނުކުމެ ްރައްޔިތުން ްބޭލީމ2118ާައދި ްއޭނަ ްހެދީްް،ގައި ްއުޅެނީްް،އޭނަ ްހަދައިގެން އޭނަ

ްޕާޓީ ްލުޓޭްސިޔާސީ ްހެދީ ްއޭނަ ްހެދީ. ްޕާޓީ ްސިޔާސީ ްެއމް.ޑީ.ޕީން ްނޫން. ްޑާކޫެއއް ްމީހުންނާއި ްލުޓޭރޭ ންނާއިްރުންނާއި

ްެއއްްނޫން.ްއެްޕާޓީްއޭނަްދެމެހެއްޓުމަށްްްޔާީސްޕާޓީެއއް.ްެއއީްސިްޓޭރުންގެްޕާޓީަކހަލަްލުްއިްއެްުއޅޭހިންދީްފިލްމުގަ

ްފުލު ްޓަކައި ްކިާޔ، ްސްޓާފޯސް ްަމޝްހޫރު ްގޮޅާފޯސް ްއޮތް ްއޭރު ްތެރޭަގިއ ްއޭް،ދަމައިގެންހުންެގ ނަްަނގަިއގެން

ް ްފެބްރުއަރީ ްމައްސަލ7ަބޭނުންކޮށްގެން ްއުޅޭ ްޖެހިގެން ްމިީއ ްވަްއޓާލީ. ްވެރިކަން ްރަީއސް،ްްގައި ްޢިްއޒަތްތެރި އަކީ.

ްމިްފުލު ްހުވާގައި ްފުރަތަމަ ްބަޔާްނކޮށްފައި ްޤާނޫނުގައި ްޖުމްހޫރިއްާޔގެްްހުންގެ ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއިސްލާމްދީނާއި އޮންނަނީ

ް ްޤާނޫނުއަސާސީ ްޤައުމުގެްހިމާޔަތްކުރުމުަގއި ްދިވެހި ްޤައުމާއި ްދިވެހި ްދެމިހުރުމަށާއި ްއަމާނާތްތެިރކަންމަތީ ތެދުވެރިކަމާއި

ްމަސަލަްއަމަންއަމާންކަމާއި ްދަމަހައްޓައި،ޞުލްަޙ ްދަްސްކަން ްރައްޔިތުްނގެދިވެހި ްެވރިންނާއި މުދާްްއުލަުތގެ

ްފުރާނަހި ނޑާިއ ްހަށިގަ ްކެރިހުރެގެންްމާޔަތްކުރުމުގަިއ ްޤުރުބާންވުަމށް ްް،އިން ްޢިްއޒަތްهللا ްހުވާކުރަމޭ. ތެިރްގަްނދީ

ްޤަބޫެލއް ނޑު ްއަުޅގަ ްނުްރައީސް، ްހުވާމަީތަގއި ްމި ްކުރަން ްއެއްްهللا ްހުރި ްުހވާކޮްށގެްނ ްފުލުހަކުްގަންދީ ވެސް

ްކަމަކަށް.ްއެހެންނަމަވެްސ، ްއަިނޔާކޮށްފާނެ ްހުަވޔާްރައްޔިތުންނަށް ްމި ްތެރޭަގއި ްގަންީދްްުފލުހުންގެ ްމާތްކަނލާގެ ޚިލާފަށް

މިއީްް.އްޔިތުްނނަށްްވަނީްއަނިޔާކޮށްފަޚިލާފަށްްއެތައްްބަޔަކުްފުލުހުންގެްތެރޭގައިްތިބިްބަޔަކުްރަްމިްހުވަޔާ،ްހުވާކޮށްފައިް

ްވާހަކަްއަޅުަގނޑު ްވާހަކަްދަްއކާ ްދައްކަމުންދާ ްދުނިޔެ ްމިްްެއްއްނޫން.ްމުޅި ްމުޖްތަމަޢެއް ްހުރިހާ އެއް.ްބައިނަލްއަްޤވާމީ

ްމި ްބައިްރާއްޖެ ްތެޭރގައޮތީ ްތަޙްޤީޤެއްގެ ްމަރުޙަލާނަލްައޤްވާމީ ްިމ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ްރާއްޖެްް. ްމި އަށް

ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމު،ްޖެހުނީސްއަންނާކަށްނު ްްމައުމޫނު ްޑާކޫއެ ްހަދަންްލުޓޭރުންނާއި ްޕާޓީ ްއޭނައަކަށްްްނުޖެހުނުންގެ ނަމަ.

ްއޭނަ ްހެދީ. ްޕާީޓ ްސިޔާސީ ްއެމް.ޑީ.ޕީން ްހަދާކަްށ. ްޕާޓީ ްސިޔާސީ ްތިިބްްނޭނގޭ ްަކއިީރގައި ްއޭނަގެ ްަކމަކީ ްނޭނގޭ އަށް



  

ްއެީއްލުޓޭރުންެގްޕާޓީްް.މީހުންްރައްކާވީ.ްއޭަނގެްކައިީރގަިއްތިބިްޙަސަންްސަޢީދާއިްދެންްޖެހިގެންްތިބިްމީހުންްރައްާކވީ

ްއެހެންްޖަމާޢަތެއްްހަދައިގެންްެވސްްއުޅުނީްކަެމއްްކުެރވޭތޯ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްިސޔާސީްޕާީޓް އަށްްވީމަ.ްވަކިންްގޮސް

ްނޭ ްފުލުހުނހަދަން ްެދން ްމައްސަލަ. ްުއޅޭ ްދިމާވެގެން ްޤައުމަށް ްހުޝާމަދުގުނީމާ ްބަޔަކަށް ްތިިބ ްތެރޭގައި ކޮށްގެންްންގެ

ް،މަދުްވަޙީދު.ްއޭނަްވަކިްހިސާބަކަށްްމިތާްއުޅެްމުޙައްންްހުރިްމީހަކީްބޮޑުްޑޮްކޓަރްހިފެހެއްޓޭތޯ.ްދެއަދިވެސްްބަާޣވާތްް

ްމެންބަރުންނަ ްމާލޭ ްދިނީމަ ްމެންބަރުކަން ްމަޖިލީހުގެ ްދޯކާރައްޔިތުންގެ ްރައްކާވީށް ްއޭނަ ްހިސާބަކަށްްް.ދީފައި ްހުރި އޭނަ

އަކީްެއީއްްގުޅިފައިްދެންްއަނެްއކާެވސްްބުނަނީްއެމް.ޑީ.ޕީް.ީޕއާްވެސްްއޭނަްއެމް.ޑީހިސާބުންްއަނެއްކާްްބޭރަށް.ްދެން،ްއެ

ްއެްްމިލިޓެންޓު ްދެން ްއަނެއްކާްްޕާޓީއެކޭ. ްއައިހިސާބުން ްުގޅެން ްވެސް ްަމއްސަލަް،މަ ްއޭަންްއެއީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ އެއް

ްވެސް ްެވއްދުން ްތެރެއަްށ ްމައްސަލަް.އެމް.ޑީ.ޕީ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ްރައީސްްއެއީ ްޢިްއޒަތްތެރި ްރާއްޭޖގެް،ްެއއް. ްމި ިމއީ

ްޕާޓީ ްސިާޔސީ ްރާއްޖޭގައި ްމި ްކޯްޙާލަތަކީ. ްސިޔާސަަތކީ ްބައެއް، ްނޭނގޭ ްހަދަން ރަްއޔިތުންނަށްްް،ކަމެއްްެޗއްއްްއެއް

ް ްަކމެއް،ކޮންޚިދުމަތްކުރުމަކީ ްކޮންކަމެއްކަންްކަމެއް ްއެީއ ްކުރުމަކީ ްމާނަް،ވެރިކަން ްކަމެއް،އެްކޮން ްކުރަންޖެހޭ ްްއގައި

ްރަް ްނޭނގޭވެރިކަންކުރުމަކީ ްޚިދުމަތްކުރުންކަން ްބަޔަކުް،އްޔިތުންަނށް ްޖާހިލު ްނޭނގޭ ްތަންދޮރު ްިކޔަމިޞް، އިްވާފަްރުން

ް ްމައުހުރި ްނޭނގޭ ްޢަބްދުލްޤައްޔޫމު،ތަންދޮރު ްމައްަސލަްމޫނު ްޤައުމުގެ ްމި ްމައްސަލަ ްމިްްއޭނަގެ ްއެހެންނޫންނަމަ އަކީ.

ްދަރަޖައަކަށްްމިްޤައުމުްނުދިޔައީސް.

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްްރިފުބަރުްޢަލީްޢާކަރަދޫްދާއިރާގެްމެންވައިް

ްމަްއސަލަ ްއުޅޭ ްހުށަހެޅިެގން ްމި ްރައީސް. ްޢިއްަޒތްތެރި ްޝުކުިރއްާޔ ްފުލުހުންެގްް`. ްސިފައިންނާއި ްިދެވހި ައކީ

ް ްކޮންމެ ްކަންތައްތަެކއްެގްވާހަކަ.ްދެން ްހުރި ްވެސްތެރޭގައި ްބައެްް،މުޖްތަމަޢެއްގައި ްވެސްްކޮންމެ ްތެރޭަގއި ކޮންމެްް،އްގެ

ނޑުްވެސްްހަމަްްގެސަާސއެއްްއްއަމު ތެޭރގައިްެވސްްގޯހުންްކަމެއްްހިނގާފާނެ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްގޯްސކަމަކީްއަުޅގަ

ްއަދަބެއް ްނުޙައްޤުން ްމީހަކަށް ްއެްއވެސް ްކަމެްއ. ްލިިބެގންްއަނިޔާް،ގޯސްކުރާ ްވެސް ްކަމެއްްއެއް ްއެކަހަލަ ނުވާނެ.

ައޅަންޖެހޭްްއެް،ށްްިވޔަސްްައޅުަގނޑުމެންްެއކަމެްއްކުށްވެިރކޮށްފުލުހުންގެްތެރެއިންްނޫން،ްިމތާްތެރެއިންްހިނގާްކަމަ

ްމަްއސަލަ ްުއޅޭ ްހުަށހެޅިގެން ްމި ްއަޅަންޖެހޭނެ.ްެއހެންނަމަވެސް،ްމިއަދު ްިމއަށްވުެރްާމްއަްްފިޔަވަޅުތަެކއް ްޙަޤީޤަތުގައި ކީ

ް ްވެރިކަމާ ްއެއީ ްދެކެނީ. ްއަޅުަގނުޑ ްކަމަށް ްކަމެއް ްބަޔަކުހަާވލުވެބޮޑު ްސަް،ތިބި ްއެއެަތއް ްދަނިކޮށް ްޖަހަމުން ްަކރާތެއް

ްނެިތގެން ްވެރިކަން ްކުއްލިއަަކށް ްނޭނގި ްވާހަކަފުޅުްމީހުންނަށް ްދެންމެއަކު ްވިދާޅުެވއްޖެދިއުން. މިހާރުެގްް،ަދއްަކަވމުން

ްމުޙައްރަ ްޮޑކްޓަރ ްއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްތެރެއިން ްރައްޔިތުްނެގ ްދިވެހި ްމަނިކު ްޙަސަްނ ްވަޙީދު ްރައްޔިތުންްމަދު މާލޭ

މަދުްޙައްވަަޑއިގެންެނވިްާވހަކަ.ްހަމަްއެގޮތަްށްމުް،ވަަޑއިގެންްހަކަ.ްދެންްކުއްިލއަކަށްްުނކުމެދީގެންްައއިްވާްހަށްްވޯޓުމަޖިލީ

ްއެް ްގޮތަކީ ްވީ ްވެސް ްއެްނަޝީދު ްވޯަޓކުން ްޯވޓު، ްހަވާލުކުރެްއވި ްރައްޔިުތން ްދިވެހި ްދިވެހިްްމަނިކުފާނާ މަނިކުފާނަށް

ް ްަމސްއޫރައްޔިތުން ްއްްލިަހވާލުކުރެްއވި ްފެްބރުއަރީ ްއަދާނުކޮށް ްފުލުހުންނަށ7ްްޔަތު ްސިފައިންނާއި ްދިެވހި ްދާންޖެހުނީ ަގއި



  

ޣައިރުްޤާނޫނީްއަމުރުތަކެއްްކުރުމުގެްސަބަބުން.ްދިވެހިްސިފައިންނާއިްފުލުހުންގެްބޭނުންކޮށްގެންްދިވެހިްރައްޔިތުންނަށްް

ްދިަޔއީތީވެް ްމަަސއްކަތްކުރަމުން ްދޭން ްގެއްލުމެއް ްދެމެހެއްޓުމަށްދިވެހިރާއްޖޭް،އެތައް ްޤާނޫނުައސާސީ ްދިވެހިްްގެ ޓަކައި

މީހުންްތަުކރާރުކޮށްްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާްއަށްްދަންނަވަމުންްގެންދިަޔީއްްސިފައިންނާއިްފުލުހުންްކޮށްެގންްތިބިްހުވާްއެ

ްތިމަންނަމެންނަށްްނުކުރާށޭ ްއަމުރު ްާޤނޫނީ ްތިމަންނަމެންގެްތިމަންނަމެންނަށްްމަޖްބޫރުވާް.ތިހެންްނަހައްދަވާށޭ.ްޣައިރު ނީ

ްްޤާނޫނުއަސާސީ ްނުގަތް.ްތިާއއި ްބަލައެްއ ްއެކަމެްއ ްއެހެންނަމަވެސް، ްދެމިތިބުމަށޭ. ްމަީތގައި ްހުވާގެ މަންނަމެންގެ

ްހައްޔަރުކުރޭް ްމީހަކު ްމިެވނި ްދުވަހަކުްނ ްދުވަހަކުން ްހަމަ ްހައްޔަުރކުރޭްް،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ްމީހަުކ އެވެނި

ފާދީގެންްވަަޑއިގަންަނވާްހިސާބަށްްޤައުމުގެްޙާލަތުްދިޔަީއ.ްއަށްްއިސްތިއުްްހުންްއަމިއްލަކިޔަމުންްޮގސްްއެންމެްފަންކިޔަމު

ްއެ ްބައެއް. ްފަޚުރުވެިރވާ ްއަޅުަގނޑުމެން ްފުލުހުންނަކީ ްސިފައިންނާއި ްދިވެިހ ްރައީްސ، ްބޭނުންްްޢިއްޒަތްތެރި މީހުންގެ

ްނޫ ްައޅަްނވީމަކާ ްނަރުދަމާ ްތަނެއްަގއި ްހިފަންޖެހޭނީކީ ްސެންޓަެރއްްއަޅުަގނޑުމެން ްކޮންވެންޝަން ްސިްނގާ ްޮބޑު ން.

ް ްހުރިހާ ްނޫން.ްމި ްބަދަލުކުރަންވީމަކާ ްއަނެްއްރަށަށް ްރަށުން ްއެއް ްރައްޔިތުން ްނޫން.ްރަށެްއގެ ލަތެއްގަިއްޙާއަޅަންވީމަކާ

ްއެ ްއެްވެސް ްހިމާޔަތުަގއި ނޑުެމންގެ ްއަުޅގަ ްތިބޭއިރު ްނިދާފައި ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްފަދައިން ްބޭނުންކުރާ ްންމީހުްމީހުން

ްސިފައިންނާްް،ފާރަވެރިވެ ްިދވެހި ްޚިދުަމތުގައި ްއެންމެންގެ ްސިފައިންގެ ްިދވެހި ްަރއްޔިތުން ްދިވެހި ްމަސަްއކަާތއި ްއިެއކުރާ

ނޑުމެންްއެމީހުންގެްތެރެއިންްޯގސްކަމެއްްވެއްެޖއްޔާްގޯސްކަެމއްްފާހަގަކޮްށ،ްކުރާްފަދައިްން ފުލުހުންްތިބޭއިރުގައިްއަުޅގަ

ްދި ްއެބަޖެހޭ ްސިފައިންނާއިްއަޅުަގނޑުމެން ްދިވެހި ްބަލައިގަްނނަން. ްޚިދުމަތް ްކޮށްދޭ ްއެ ްއެމީހުން ްރައްޔިތުންނަށް ެވހި

ްފަޚުރުވެރިް ްވަރަށް ްތާްފުލުހުންނަކީ ނޑުމެން ްއެމަސައްކަތެއް.ްއަުޅގަ ްއަދާކުރަންޖެހޭްްމީހުންނަށްްސަލާމާއިްއަބަދު ވެދުން

ްފުލުހުންެގްބޭ ްބަެއއް.ްިދވެހިްސިފައިންނާއި ްކުރާ ްމިތާމަސައްކަތެއް ްޤާނޫނީްނނުންކޮށްގެން ްަޣއިރު ްއެތަކެްއްގައި ޢަމަލު

ްއުޅުނަސްޢަ ްބަޔަކު ްހިންގަން ްބުނީމަް،މަލެއް ްނޫނެކޭ ްފުލުހުން ްސިފައިްނނާއި ްއެް،ދިވެހި މީހުންނަކީްްމިއަދު

ްވެބާޣީންނަށް ްމިްއެ، ްނުވެގެން ްބަޔަކަށް ްތާކުންތާކުޖެހޭ ްއެއީްްމީހުންނަކީ ްބަޔަކަށް. ްއެންމެ ްހަމައެކަނި ްއުޅެނީ

ްމީހުންް ްބަިއވަރު ްރައްޔިތުންެގ ްިދވެހި ްވެސް ްތެރޭަގއި ްއެމް.ޑީ.ޕީގެ ްބަޔަކަށް. ްމަދު ްެވްސްތިބި ްތެޭރަގއި އެމް.ޑީ.ޕީަގއި

ގެްޚިދުމަތް.ްއެހެންނަމަވެސް،ްމަދުްބަަޔކަށްްމިކަްންޤަބޫލުނުކުރެިވގެންްއުޅެނީ.ްާނިއްފުލުހުންޤަބޫލުކުރޭްދިވެހިްސިފައިން

ް ްޤާނޫނުއަްދެން ްިޑގްރީދިވެހިރާއްޖޭގެ ްއަދި ްވިަޔސް ްދަށުން ްޤާނޫނެއްގެ ްނޫނީ ްދަށުން ްވިަޔސްްްސާސީގެ ްދަށުން ެއއްގެ

ްވަަރކަށްްޕާޓީްމިްަޤއުމުަގއިްއެބ13ް،16ްައުޅޭ.ްގާތްަގނޑަކަްށްްސިޔާސީްޕާޓީްހަަދއިގެންްއުޭޅްބަިއވަރުްމީހުންްއެބަ

ްމި ްީމހުންނަށް ްއަދަދެއްގެ ްމަދު ްވަރަށް ްތެރެިއން ްޕާޓީެއްއގެ ްމިއުޅޭ.ްއެންމެ ްގޯސްވެގެން ްހަމަްއުޅެނީްކަން ނޑު .ްއަުޅގަ

ް ްވިޔަސްދަންނަވަން،ްތަކުރާރުކޮށް ްވިޔަސްް،ފުލުހަކު ްމީހަކު ްވިޔަސްޢާއް،ްސިފައިްނގެ ްފަރުދަކު ްމީހަކަށްްް،މު ެއްއވެސް

ްކުްށވެރިް،ެއއްްއަނިޔާ ްހަރުއަޑުން ނޑު ްއަުޅގަ ްެއކަން ްދީފިއްޔާ ްމުއަގެއްލުެމއް ްމުޅި ްއެހެްނނަމަވެސް، ސަާސްއްްކުރަން.

ްކުށްވެރި...

ް



  

ްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ފުށީްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްހޯރަ

ްޙަޤީޤަތަ ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ްރައީސް.ްއާދެ،ްއަުޅަގނޑުމެން ްޢިއްަޒތްތެރި ްރައީސް،ް`.ްޝުކުރިްއޔާ ްޢިއްޒަތްތެރި ކީ

ްއަނިޔާް ްދެންމެގައި ްފަދައިންވާހަކަފުޅުެއްވެއްޖެްއޔާ ްބޭފުޅާްވިދާޅުވި ްހަްދެއްެކވި ްެވއްޖެްއޔާ ްއަށް.ްްމައަނިޔާ ވާނީްއަނިޔާ

ްމައުމޫނު ްއަދި ްކުރިޔ31ްަގެ ްބާޣީްް،ސްއަހަުރަގއި ްއޮތް ްމި ްމިހާރު ްއަދި ްކުރިަޔސް ްދުވަހުގައި ްއަހަރު ްިތން އެމް.ޑީ.ޕީގެ

ްރައީ ްޢިްއޒަތްތެރި ްކުރިޔަސް. ްމުއަްސް.ސަރުކާރުން ްސިފައިންގެ ްޤާނޫނުއަސާސީްްއސަސާްފުލުހުންނާއި ްއާއިްއަކީ

ްޤާނޫުނއަސާީސއާދިވެ ްޤާނޫނެްހިރާއްޖޭގެ ްދެ ްއުފެދިފައިވާ ްެދްހަވާލާދީ ްއެ ްމުައއްސަސާ. ްދެ ްއުފެދިފަިއވާ ްދަށުން އްގެ

ްބޭފުޅުންނަކަށްްނޫމުއަ ްަވކިަވކި ްފަރުދީްލެވެލްަގއި ްބަލަންޖެހެނީކީ ްމިނާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ބޭފުޅުންްއެްްން.ްއެއްސަާސގައި

ްމުއަ ްއުފެދެ ްެއ ްމަްޤޞަދާއި ްގޮތަށްއްސަާސްއުފެއްދި ްވާ ްޤާނޫުނައސާސީަގއި ްް.އްދި ްބަލާއިރު ްުދވަހ7ްްުމިގޮަތށް ވަނަ

ްބޭފުޅުން ްފުލުހުންގެ ްފެނުނު ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްޔުނިފޯމު، ްޢާފުލުހުންގެ ްތިބެގެން ްބޮލުަގިއްްމުއްްގައި ރައްޔިތުންގެ

ްއަތްތަޅާ ްބޮުޑަވމުންދާތީ ްތަދު ްއަނިޔާވެ ްފެނުނު ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްޖެހީމާއިނގިލިްްއެޅީމާ،އިރު އިނގިލިތަްއްްތަކުަގއި

ް ނޑުމެން ްމަންޒަރު.ްއަޅުގަ ްެވއްޓުނު ްބޫޓުް،ދުށީމުބުރިވެގެން ްޝަރަފުވެރި ްއާދަމުދިވެހިންގެ އިންސާނުންގެް،ްދަރިންގެން

ްތަޅަމުންްގަިއގަިއ، ްމިހެން ްފައިްނ ްބޫޓުތަޅަމުް،ހަށިކޮުޅަގއި ްރައީްސ، ްޢިްއޒަތްތެރި ްގޮސް ްްން ދިޔައިަމްވިްއސަިއގެން

ފަތުންްއަުޑއެހީމު.ްއަުޅަގނޑުެގްކަންް،ޮގވިްައޑުްތަދުވީމާްހަމަްރޯްބޮޑުްައއުުގރާނަްއެއްޖެހުނީމާްމިއްލަްަފއިންތިމާގެްއަ

ްމިްއަޅުަގނޑުް ްުމއައްަސސާްބުނަން ްސިފައިްނގެ ްއާިއ ްުމައއްސަސާ ްފުލުހުންގެ ްދިވެހިންގެ ްފަޚުރުވެރިްއަްްއުޅެީނ ް،ކީ

ްމުައއްސަސާްް،ޝަރަފްވެރި ްދެ ްބުނާ ްބޭފުޅުންްޤާނޫނުައސާީސަގއި ްިތއްބެިވްތެދުވެރި ްުމއައްަސސާަގއި ްދެ ްއެ ނަށްްކަަމށް

ްއަނިޔާް ްމި ްމުައއްސަސާްޤަބޫލުކުރެވެންޏާ ްމުއައްސަސާްސާފުކުރަްއވާށޭ.ްއެްއވެސް ްދެ ްހޯދާށޭ.ްއެ ްބޭފުޅުން ެއއްްްކުެރއްވި

ްުނެވއްޓޭނެ. ްައގެއް ްބަޔަކަށް ްބަޔަުކްއަނެއް ްއިންސާނުްނގެ ްމިހާައގުްއެްއވެސް ްނަމަ ްބަޔަކަްށްެވއްޓޭނެ ްއެއްޗެހި ްއޮތީ ރު

އެއީްއަންސާނާގެް.ްލްޖުމްހޫރިއްާޔގެްައުގްވެއްޓިފަކިޔަިއގެންްައުގވެއްޓޭނެްނަމަްއެމް.ޑީ.ޕީްާއއިްައޅުަގނޑުމެްނގެްރައީސު

ްޕެހެ ްބިނާކުރަންއަމިއްލަ ްައށް ްއަމިއްލަ ްބައެއް.ްއެީއ،ްއެްއގޮތަކަށްްޗާން ްނޫންްޖެހޭ ްކަމެއް ްކުރަންޖެހޭ ްީމހާ ްއަނެއް ވެސް

ްފެންނަޢި ްމި ްޤައުމުން ްމި ްމިއަދު ްަރއީސް. ްަހއްދުފަހަނަޅައިްއްޒަތްތެރި ްއަނިޔާވެރިކަން ްަގޑީަގިއްް،ގޮސްްްނީ ރޭަގނޑު

ްނިދީ ްހަމަހިމޭން ްރަްއޔިތުން ްއަމަންއޮމަދިވެހިރާއްޖޭގެ ްމާލޭގައި ްމި ްތިއްބާ ްސިފައިންނާއިްގައި ްތިބި ްބަލަހައްޓަން ންކަން

ނުޑމެންްމިއަދުްހިތާމަކުރަންޖެހޭްްއީކަ.ްފޭރޭްވާހަކަ.ްއަިނޔާކުރާްވާހަކަ.ްމިފުލުހުންގެްބޭފުޅުންްވަްއކަންުކރާްވާހަ އަުޅގަ

ްމި ްވެސް ްވެރިން ްމުއައްސަސާގެ ްދެ ްމި ްއޮތް ްޤައުމުަގއި ްމި ްރައީސް، ްިޢއްޒަތްތެރި ްއެއް. ްދޭތެރޭގަިއްްމައްސަލަ ކަމާ

ނުޑްގޮވާލަން.ްމީއިކީްއެްއވެސްްއެޅުދޭތެރޭގައިްފިޔަވަޅުްްމިހާރުންްމިހާރަށްްމިްބޭފުޅުންނާް،ވިސްނާަވޑަިއގެން މަށްްއަުޅގަ

ްމާް ްނުވަތަ ްަބޔަކު ްކުރީތީްްއިރެްއގައި ްބަޔަކު ްކުެށއް ްިދވެހިރާްއޖޭގައި ްޒަމާނުގައި ްމުއައްސަާސގެްް،ކުރީ ްދެ މި

ްމި ްވެިރމީހާްބޭފުޅުންނަކަށް ްހުރި ްހޮވާފައި ްގޮތުން ްޤާޫނނީ ްދިވެހިރާއްޭޖގައި ްނުުކރެވޭނެ. ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާް،ކަމެއް

ދެންްދަށުންްުހރިްބޭފުޅާއަކަށްްުނވެސްްއެނޭގނެްއެްކުރަނީްޣައިުރްޤާނޫނީްް،ހުރިްބޭފުޅާްހުއްޓާއަމުރުކުރަންް،ްހުއްޓާ



  

ްނަމަ ްިކޔަމަންވުން.ްމިހެން ްކަމެއް.ްއޮންނާނީ ްއަދަބުް،އަމުރެއް ްބަަޔކަށް ްއެތައް ްދިޔައަދަބުް.ލިބުނީސްޢިރާޤުގެ ްލިބިގެން

ްޙުސައިނާ ްބަްޞައްދާމު ްދުނިޔޭެގްބަިއވެިރވި ްބައްލަވާ. ްތާރީޚަށް ްދުނިޭޔގެ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްބޭފުޅުންނަށް. ެއއް

ްިއސްނަގަިއގެން ްބަޔަކު ްމަދު ްހުރީ ްހިންގާފައި ްޖަރީމާތައް ްހުރި ްހިންގާފައި ްމީހުން ްޯއޑަް،ޤައުމުތަކުަގއި ރުްދަށުން

ް ްމީހުންނަށް ްތިބި ްޤާނޫނީފޮލޯކުރަން ްއެހެްނވީމާްޣައިރު ްޮކށްގެން. ްޙުކުމްތައް ްހު، ްރޭްނކެްއެގްދަށުން ްއާދައިގެ ންނަ

ްމިްމީހާފުލުސް ްއަށް ްތިމަންނާ ްނުނިންމޭނެ ްޣައިރުްއަކަށް ްއޭނަްްކުީރ ްއަމުރެޭކ. ްއޮއަްޤާނޫނީ ްއަންަންންށް ްއެ ނާނީ

ް،އަހަރުްދުވަހުްކުރިްނަމ3ްަކަމެއްްއަޅުަގނޑުމެންގެްޤާނޫނީްްޣައިރުް،ޤާނޫނީްއަމުރެއްްވުން.ްޣައިރުއަމުރަށްްކިޔަމަން

ްރައީސުލްޖުމްހޫްމިހާރު ނޑުެމންގެ ްއަޅުގަ ްމިހާރުއޮންނާނީ ްއެއީ، ްދީފަ. ްއަދަބެއް ްލިބެންވާ ްކޯލިޝަނުްމިްްރިއްޔާ ްގެއޮތް

ް ްއޮތީ.އަތުަގއި ްސިސްޓަމު ްފުލުހުންގެ ްއޮތީ. ްސިސްޓަމު ްމުޅި ްސިސްޓަމު، ްޖަސްޓިސް ްރައްޔިތުންެގްްދިވެހިރާއްޭޖގެ މި

 ެރވޭތީ.ްރާއްޖޭގެްރަްއޔިތުން...އްޒަތްތެިރްރައީސް،ްކުެށއްްނުކުުއޅެނީްޢިްއަދަބެއްްނުދެވިގެންްމިް.މަޖިލިސްްއޮތީ

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް ްހަމަެވއްޖެ. ްވަގުތު ްމެްނބަރު. ްިޢއްޒަތްތެރި ްޝިފާޤުްޝުކުރިއްޔާ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްމެދު ފުަވމުއްލަކު

ްމުފީދު.

ް

 ދުްވާހަކަދެއްެކވުން:ފުވަމުއްލަކުްމެދުްދާއިާރގެްމެންބަރުްޝިފާޤުްމުފީ

ްހުށަހެޅިފައި ްރަީއސް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްްޝުކުރިއްޔާ 7ްްވަނީ ްމައްސަލ8ްަފެބްރުއަރީ، ްްފެބްރުއަީރގެ ްނޫން. 8ްް،7އެއް

ްނަޝީދާ ްަރއީސް ްކަންތައްތަްއ. ްސަރުކާރުްއިްފެބްރުއަރީގެ ްދިވެހި ްއަދި ްފަރާތްތަކާ ްމިްްބައިނަލްއަުޤވާމީ ްގޮތުން ްހިމެނޭ

ްތަޙް ްޤީޤުކުރެވެމުދަނީ ްނިމުނީމަ ްތަޙުޤީޤުތައް ްދައްކާނީ.ްޢިްއޒަތްތެިރ8ްްް،7ން.ްއެ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްވާހަކަ ފެބްރުއަރީގެ

ވާްަމއްސަަލްްއެްއ.ްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް،ްހުށަހެޅިފައިްމިްާވްމައްސަލަްައކީްދެރަްމަްއސަލަްރައީސް،ްހުށަހެޅިފަިއްމި

ްމައްސަލަ ްބިރުގަންނަންޖެހޭ ްއެްއަކީ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްކަމެއްްބަްއެއް. ްހުރިހާ ނޑުމެންގެ ްައޅުގަ ްމަްއޗަށް އެއްގެ

ްއަމަންއަމާންކަމާް ްަޤއުމުގެ ނޑުމެްނގެ ްއަުޅގަ ނޑުމެްނގެްްއިބަރޯސާވެފަިއވާ ްއަުޅގަ ްހަމަެއއާެއކީަގއި ްއަދި މަޞްލަޙަތާ

ްހަނގުރާމުކޮށް ްދިފާޢުގައި ްަޤއުމުގެ ްހިނދެްއގައި ްނުރައްކަލެްއްކުރިމަިތވެއްޖެ ްައޅުް،ޤައުމަށް ްެއއާެއކީަގއި ްމިަގނޑުމެން

ުކރާްފަރާތްތަކާްމެދުްކުރެވޭްތަޙުޤީޤުކުރުުމގަިއްއެންމެްއިސްްދައުެރއްްއަދާްް،ކުރުމުަގއިތަނުންްހަދާްޤާނޫނުތައްްތަންފީޛު

ްކަމެއްމަތުތުހު ްމިެވނި ްކަމެއް ްއެވެނި ްނުކުމެ ްފަރާތްތަުކން ްއެ ްރައީސް، ްޢިއްަޒތްތެރި ްވާހަަކ. ްކަމެްއްް،ތަކެއްގެ މިވެނި

ްކިަޔއިގެން ްމަޖިލީހުގަްްކުރެއޭ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމި ނޑުމެން ްމިއަުޅގަ ްވާހަކަްއި ްމޭރުމުން ްމި ަރއްޔިތުްނެގްް،ދެްއކީމާގޮތަށް

ްޓެރަރައިޒްް ްރައްޔިތުން ނުޑމެން ްރައީްސ،ްއަުޅގަ ްބިރުވެރިކަން.ްޢިއްޒަތްތެރި ްއުފެއްދެނީ ްމި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ހިތުގައި



  

ނޑުމެންްމިްމަޖިލިސްްއެަބްއަޅުަގނޑުް،ްއްޒަތްތެރިްރަީއސްކުރަނީޭއްޢިކުރަނީ.ްޓެރަރައިޒްްްމި ދަންނަވާލަންޖެހެނީްއަުޅގަ

ނޑޫއިއްތިފާޤުޭވްފުލުހުންނާ ްޫނންކަން.ްހަ ްބަެއއް ްޯގސް ްފުލުހުންނާއިްސިފައިންނަކީ ްިސފައިން،ްހުރިހާ އެްއގެްްަކނޑިއި

ްއެްމުައއްަސސާްތެރޭަގއިްމަްއސަލަްތެރޭގަިއްމީދާްުގޔެއް ްއޮވެްޮއވެދާނެ.ްއެްއުސޫލުން ދާނެ.ްއެހެންްޮއވެދާނެީތެވްެއއް

ޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް،ްޤާނޫނުައސާސީަގއިްސަލާމަތީްޚިދުމަތްަތކުގެްަމއްޗަްށްރަްއޔިތުންގެްަމޖިލީހުގެްބާރުްހިންގޭްގޮތަށްް

ްހަމަްމި ްއަދި ްމަޖިލިސްވަނީ. ްަރއްޔިތުްނގެ ްމިް،ެއއާެއކީަގއި، ްތެރެއިއޮްމިހާރު ްނިޒާުމގެ ްސިޔާސީ ްވާދަވެރި ްންތް

ްރައްޔިތުންގެްްރައްޔިތުންގެ ްބެހޭ ްޚިދުމަތްތަކާ ްސަލާމަތީ ްޤައުމީ ްތަމްީސލުކުރާތީ ްޕާޓީތައް ްއެކިެއކި ްތަާފތު މަޖިލީހުގައި

ް ްކިޔާ ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްކޮމިޓީ، ްމ241ްިމަޖިލީހުގެ ްއެކުަލަވއިލެވިފަްކޮމިޓީ ްޒާުތގެްއޮތީ ްމި ްރައީސް، ްޢިްއޒަްތތެރި .

ްވާހަ ްކޮމިޓީގަމައްސަލަތަކުަގއި ްއެ ްެދކެެވންޖެހޭނީ ްކުރިމަީތގަިއްކަ ްރައްޔިތުންނަށް ްިދވެހި ްތިެބގެން ްމިތާނގައި ްމިއަުދ .

ްއުފެދިވެ ްބިުރވެރިކަން ްހިތުތެރޭގަިއ ްަރއްޔިތުންެގ ްގޮތަށް ްައުގވެއްޭޓ ްފުލުުހންގެ ްސިފައިންނާއި ްގޮތަށްހި ް،ދޭ

ްވާހަކަ ްެދއްކީމާއަޅުަގނޑުމެން ްވިްސނަމާތޯ، ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްގޮތް ްއޮންނާނެ ްޤައުމު ްމި ްޢިއްދެން ްރައީސް،ް. ޒަތްތެރި

ްދިވެހި ްައޅުަގނޑުމިއަދު ްދަްނނަވާނީ. ްައޅުަގނޑު ްދުވަހެޭކ ްަކޅު ްއުމުރުަގއި ްމަޖިލީހުގެ ްަރއްޔިުތންގެ ްިމްރާއްޭޖގެ މެން

ެއއީ،ްް.ކުރަނީްމަލެްއ.ްޢިއްޒަތްތެރިްަރއީސް،ްއަުޅަގނޑުމެންްދިވެހިްރަްއޔިތުންްެޓރަރައިޒްްމިހިންގަނީްޓެރަރިޒަމުގެްޢަ

ްހުރިްއެ ްމީހުންގެ ްކަމެއް، ްސަލާމަތާްްއެހާ ްހުރިހާ ްއެްއިމީހުންގެ ްބަރޯާސވެފަިއވާ،ބަްރައްކާތެިރކަމެއް ްމައްޗަށް ްެއްއގެ

ްއެ ްވެސް ްދެމެހެއްޓުމުަގއި ްއިސްތިޤްލާލު ްމިނިވަންކަާމއި ްޤައުމުގެ ްމި ްމީހުންގެްްއަދި ްބަރޯސާވެފައިވާ ްމަްއަޗށް ބައެްއގެ

ްމަ ްމި ްނަގާލަނީ. ްމި ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްއިތުބާރު ްސަލާމަތުމައްޗަށް ްޤައުމީ ްްގެއްސަލަ ްހުރިހ241ްްާޮކމިޓީ ކޮމިޓީަގއި

ްމައްސަލަ ްމުއައްަސާސގައި ްދެ ްއެ ްބަިއވެިރވެގެން ްޕާޓީތަކެއް ްހުރިްއޔާ،ްސިޔާސީ ްމައްސަލަްެއއް ްެއއްްއެ

ހުންެގްގެްސިފައިންާނއިްފުލުމުިޅްދިވެހިރާއްޖޭްް،ކުރުުމގެްވާަހކަްައޅުަގނޑުމެންނަށްްދެއްކުނީސް.ްއެެހންްނުދައްކާރަނގަޅު

ްއިނގިލި ނުޑމެން ްއަުޅގަ ްގޮތަށް ްޢިއްޒަތްތެރިްއަުގވެްއޓޭ ްޓެރަރިޒަމޭ. ްހަމަ ްކިޔާނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްދިްއުކރުމަށް ދިއްކުރާ

ނއިްފުލުހުންނަކީްރަނގަޅުްަބެއއްރައީސް،ްމުޅިްމަޖިލިސްްއެބަްއިއްތިފާޤުޭވްދިވެހިްސިަފއިންނާ ނޑިޑޫކަން.ްހަ ެއްއގެްްކަ

ްގުޔެް ްމީދާ ްއުތެރޭގައި ްއޮންަނ ްސޫލުންއް ްޮކންމެ، ްުއޅެނީއޭއެތާނަގއި ްމައްސަލަތަެކއް ްފުލުހުންނާިއްް،ވެސް ަބއެއް

ްއެހެންެވއްޖެްއޔާސިފައިން ްމިްގެ. ްއަޅުަގނޑުމެްނ ްކޮމިޓީަގއި ްދިވެހިއެ ްމުޅި ްކުރަންޖެހޭނީ. ްރަްއޔިތުންެގްކަން ރާއްޖޭގެ

ކަމުގެްޒިންމާްނަގާީންްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްމިތިބޭނީ.ްޢިއްްރޭްދިވެހިްރައްޔިތުންްނުނިދާްމިް،މާކުރިމަތީގައިްމިކަންްކުރީ

ްދިވެހި ނޑުމެން ްކޮންބައެއްތޯ.ްއަުޅގަ ްަމޖިލީހުގެ ްަރއްޔިތުްނގެ ްމ77ްިރާއްޖޭގެ ،ްކަމުގަިއްޒިންމާވާްނވީ.ްމިއީްްމެންބަރުން

ނޑުްްމި ިވގެންާވެންތަނުގައިްދެކެްްމި،ްނުކުރަން.ްއަދިްމިއީްޤަބޫލެއްްތަނުގައިްބަހުސްކުެރިވގެންާވނެްކަމެއްްވެސްްއަުޅގަ

ނޑުްދެކޭގޮުތގައި...ްެއއްްކަމަށްްައޅުަގނޑުްޤަބޫލެއްްވާހަކަ ްނުކުރަން.ްއަުޅގަ

ް

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللاްވާްޢަބްދުއީގަލޮޅުްއުތުރުްާދއިރާގެްމެންަބރުް



  

ހެްންއްޔާތަކުންްދުނިޔޭގެްއެފަދަްބައިނަލްއަޤުވާމީްޖަމުޢިްސްޓީްއިންޓަނޭޝަނަލްނެމްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރަީއސް.ްއެ

ްލީބިޔާ ްސޫދާން، ްސީރިާޔ، ްެވސް ްއެތައްްް،ޤައުމުތައް ްއަރަިއގަންނަ ްަފރާތުން ްދައުލަުތގެ ްޙައްޤުތަކަށް ްއިންސާނީ

އަޅުަގނޑުމެްންް،ބަޔާންނެރުނީމާްއިންްސްޓީްއިންޓަނޭޝަނަލްނެތަކުންްއެމްގެްވާހަކަްބައިނަލްއަްޤވާމީްޖަމުޢިއްޔާޤައުމެއްް

ްއަހުމިއްޔަތުދި ްވަރަށް ްވެސް ްއިވުނީމާކަވެހިން ްވާހަކަަތްއ ްކަހަލަ ްމި ްޚަބަރުގައި ްދެން. އަުޅަގނޑުމެްންް،މެްއ

ްސޓީްއިންޓަނޭޝަނަލްްމިހާރުްނެއާްބެހޭްގޮތުންްއެމްދިވެހިރާއްޖެްސިއްަސއިގެންްވެސްްދޭ.ްހަމަްއެހެންމެ،ްއެްމޭރުމުން

ްވެްއޖެ ްވިސްނާލަން ްވަރަކަށް ްކޮންމެވެްސ ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްވެްސ ްވާހަކަތައް ްރައީސް،ްދައްކަމުންދާ ްޢިއްޒަތްތެރި .

ް ްއެމްްންއ7ްިފެބްރުއަރީ ްހަމައަށް ްަޙއްޤުތަްއްމިއަާދ ްއިންސާނީ ްބައިނަލްއަޤުވާމީ ްއިްނޓަރނޭޝަނަލުން ނެސްޓީ

ްގޮަވއިލާ ްޖަމުޢިއެންްްހިމާޔަތްކުރުމަށް ްއިސް ްއެމްްއްޔާމެ ްބެހޭްނެކަމުަގިއވާ ްދިވެހިރާއްޖެއާ ްއިންޓަރނޭަޝނަލުން ސްީޓ

ް ްފެބްރުއަރީ ްްންއ7ްިގޮތުން ްޖުމްލަ ްހަމައަށް ްސްޓ17ްޭމިއަދާ ްނެރެޕްރެސް ްއެްއްޓުމަންޓު ްބަޔާނެއްގައި ްކޮންމެ އްޖެ.

ޤީޤުކުރާށޭ.ްއަދިްތަޙްްކަންކަންްާލށޭ.ްސަރުކާރުގެްފަރާތުންްމި.ްފުލުހުންކުރާްއަނިޔާތައްްހުއްަޓއިެއއްްއެްޮގވާލަނީްވާހަކަ

ްއަނިޔާ ްއެ ްވެސް ްފަރާތުން ްގޮތުފުލުހުންގެ ްބެހޭ ްފުލުހުންނާ ްތަޙްކުރި ްއެްް،ޤީޤުކޮށްން ްގޮވާލަމުން ްގެންދާށޭ ްޝަރީޢަތަށް

ްައޅުަގނޑުމެންް ްވާހަކަތައް ްދައްކަމުްނދާ ްގޮތުން ްބެހޭ ްދިވެހިާރއްޖެއާ ްބަޔާންތަކުަގއި ްރައީްސ،ްމި ގެންދަނީ.ްޢިއްޒަތްތެރި

ްއެބަ ްފުލުހުންްވިސްނާލަން ްބުނަނީ ްމި ްބަާޔންތަކުގައި ްއަނިޔާް،ޖެހޭ. ްކުރަމުންެގންދާ ޚާްއޞަކޮށްްް،ދިވެހިންނަށް

ްއަންހެނުން ްފުލުހުން ްގޮތުން ްޖިންސީ ްއަނިނަށް ްއެމްކުރަމުންގެންދާ ްތަޙުޤީޤުކުރަންޖެހޭ. ނެސްޓީްޔާަތއް

ްައީކްފަތުރުވެރިކަމުެގްުސވަރުގެްްނެރުނުްބަޔާުނގަިއްެވސްްްބުނަނީްދިވެހިރާއްޖެްްަގއިާމރޗ28ްުއިންޓަރނޭޝަނަލުން،ް

ްއޮތް ްމަޝްހޫރުވެަފިއ ްގޮތަށް ްިވޔަސްކަމުގަްްއެްއގެ ްކުރީގެް،އި ްއަނެްއކާްގ2118ެްައދަކީ ްބިރުވެރިކަމަށް ެވސްްކުރީެގ

ްފާހަގަކޮށްފަިއވޭ،ް ްބަޔާންގައި ްއެ ްހަމަ ްޤައުެމކޭ. ްފެބްރުއަރ2118ްީވެއްޓިަފއިވާ ްޙައްޤުތައްްއިން ްއިންސާނީ ްަހމައަށް އާ

ްކުރިް ްއެތައް ްއިން ްދިވެހިާރއްޖޭ ްކަާމއިނެގެހެއްޓުމުަގއި ްލިބިފައިވާ ްްއެރުންތަެކއް ްފެބްރުއަރީ ްފެށިގެްނ7ްްއަދި އިން

ްޖެހުމުންދިޔަ ްމިފަހަތަށް ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެިރ ްފާހަގަކޮށްފަިއވޭ. ްބަޔާންތަުކގައި ްއެ ްވެސް މާލަމުގައިްްކަން

ްފުލުހުވާހަކަ ްެއްވިދާުޅވަނީ ްމެންބަރުންނެއް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެަތއް ްައގުދަްއކަމުންގެންދާ ްމިންގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްަވއްޓާލަނީ

ްއެްއްމީްއެްތާނގައި ްދެްއކީމަ ްވާހަކަ ްައނިޔާގެ ްރައީސް،ްައގުެވއްޓެނީ ްޢިްއޒަތްތެރި ްދެއްކީމައޭ. ްއަނިާޔެގްވާހަކަ ހުންގެ

ްްރައްޔިތުންނަްށްއަނިޔާކުރީމަ...ދިވެހިްް،ވެއްޓުނީްފުލުހުންްނިކުމެނޫން.ްއަގުް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއިށީނދެަވޑައިް ްެގްއލިއްޖެ. ްކޯރަމް ްޖަލްސާގެ ްމިހާރުްއާދެ، ްކޯރަމް ްޖަލްސާގެ ްއާދެ، ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ގަންނަާވ.

ް.ާވހަކަފުޅުްކުރިއަށްްގެންދަވާްހަމަވެއްޖެ.ްގަލޮޅުްއުތުރުްދާިއރާގެްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު

ް



  

 ވާހަކަދެްއެކވުން:هللاްވާްޢަބްދުލޮޅުްއުތުރުްާދއިރާގެްމެންަބރުްއީގަ

ްޖަމުޢިޢިއްޒަތްތެ ްަބއިނަލްއަޤުވާމީ ްރަީއސް، ްފުލުހުްންްއިއްޔާަތކުންނާރި ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްަޤއުމުތަކުން ްއެކިެއކި ދުނިޔޭގެ

ްކު ްހުއްޓާދިވެހިންނަށް ްއަނިޔާތައް ްރަމުންގެންދާ ްމ6ްްިލުމަށް ްވެސް ްގޮވާލަމުންދާއިރު ނޑިނޭޅި ްކެ މަސްވަންދެން

ްލަ ްނޫނޭ ްއަނިޔާކުރުމެއް ްކިޔަނީ ްމި ްމަންދޫބުން ްރައްޔިތުންގެ ްމަޖިލީހުގައި ްވާހަަކްް،ދުވެތީކީޢިއްޒަތްތެރި އަނިާޔގެ

ްއަގު ްމުައއްސަާސެގ ްއެ ްނޫންްދެއްކީމައޭ ްއެކަންޏެއް ްވާހަކަ ްފުލުހުންގެ ްރައީސް، ްޢިއްަޒތްތެރި ެވއްިޓގެންދަނީ.

ްމިއަދު ްހުއްޓާލަްއަޅުަގނޑުމެން ްއަނިޔާ ްކުރާ ްފުލުހުން ްބޭނުމީކީ. ްވެްސްދަްއަކން ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްޮގވާަލން ން

ްްމުއައްސަސާ ްހިޔުްއެބަްއުފެދިފައިްެއއް ްއޮތް. ްކޮމިޝަން. ްރައިޓްސް ްކޮމިޝަނުމަން ްރައިޓްސް ްބުނަނީްހިޔުމަން ން

ްމަްއސަލަ ްމީހަކު ްހުށަހެއްނާްއެްއވެސް ްއަބްދުއެއް ްަޅއޭ. ްޤާޟީهللا ްހުށަހަަޅއިގެންތޯ ްމައްސަލަ ްރަިއޓްްސްގެ ހިޔުމަން

ރައިޓްްސްކޮމިޝަންގެްމެންޑޭުޓަގިއްންްިހޔުމައަށްްމައްސަލަްބެލީ.ްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްްއަިމއްލަް،ންްނުކުމެކޮމިޝަނު

ްއަމިއްލަ ްއިްސވެްއޮންނާނެ ްދިވެިހްް،އަށް ްއެަތއް ްކުރިމަތީގަިއ ްޯލ ނޑުމެންގެ ްއަުޅގަ ނަޑއެޅިގެން ްކަ ްބެލުން. ކަންކަން

ްއިން ްފުލުހުންނާއިރައްޔިތުންނެްއގެ ްަޙއްޤުތަކަށް ްދިޔަްސާނީ ްއަރަިއގެން ްދިޔަްސިފައިން ްފެނިގެން ހިޔުމަންްް،އިމާތަން

ްކޮމިޝަނަރަ ްނުކުމެއިޓްސް ްއިްސެވގެން ްއަމިްއލައަށް ްމައްސަް،ށް ްމިއަދާއެ ްކޮަބއިތޯ ްބެލޭނެ. ެވސްްްހަމައަށްްްލަަތއް

ްނެތް.ްޝުކުިރއްޔާްިޢއްަޒތްތެރިްރައީސް.ްްވެސްްބުނެވިފަްއެއްްއެންމެްބަހެއް

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްދުްރަޝީދުްއިބްރާހީމުމައިސްދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙް

ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްް.وصحبَ أجوعيي سيدًا هحود وعلى آلَ ٌارسول علىްوالسالمްوالصالة هلللحمد ا`ް

ްމައްސަލަ ްކުއްލި ްމިދާ ްވާހަކަދެކެވެމުން ްމިްމިހާރު ްދެޭކގޮތުަގއި ްއަުޅަގނޑު ްވާހަކަްއަކީ ްހުށަހަޅައިގެން ެދކެވޭެންތަނަށް

ްސިަފިއންނާއިްއެްއޗެއް ްނޫން. ްމިްވެސް ްގޯސްެވގެން ްބޭފުޅުންގެްޅެނީއުްފުލުހުން ްގެއްިލގެންްްމި ްވެރިކަން އަްތޕުޅުން

ފުލުހުންްްއިުރގައިްސިފައިންނާއިމަްށްވަަޑިއގަންނަވަންްއުޅުްއވިްދިޔައިމަ.ްައޅުަގނޑުމެންްއަޑުްއެހީމުްމިްބޭފުޅުންްވެރިކަ

ްކަންތައްތަ ްޤާނޫނީ ްަޣއިުރ ްކުރައްވާ ްބޭފުޅުން ްމަނާުކރައްަވއި،މި ްރައްކާތެރިްއް ްސަލާމަތާިއ ްގެންދަވަންްަޤއުމު ކަމަށް

 ް...މިްޭބފުޅުންްކުރައްވަންްބޭނުންފުޅުާވްކަންތައްތަާކއިް،މަސައްކަތްކުަރއްވާީތވެ

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްއި ްގެްއލިއްޖެ. ްކޯރަމް ްޖަލްސާެގ ްހަމަެވއްޖެ.ްށީނދެއާދެ، ްކޯރަމް ްޖަލްސާގެ ްއާދެ، ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު( ަވޑަިއގަންނަވާ.

ްގެންދިއުމަށް.ްމަދުްރަޝީދުްވާހަކަފުޅުްކުރިއަށްމެންބަރުްއަޙްޢިއްޒަތްތެރިްްއިސްދޫްދާއިާރގެ

ް

ްވާހަކަދެއްކެވުން:ްއިސްދޫްދާއިާރގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްރަޝީދުްއިބްރާހީމު



  

ްވެރިކަމަށްްވަަޑިއގަންނަވަންްއަުޑއިިވގެންދިޔަްމިްބޭފުޅުންއާދެ،ްޝުކުރިްއޔާްޢިއްޒަތްތެިރްރައީސް.ްއަޅުަގނޑުމެންނަށްް

ްދުަވސްވަރުް ްދިފާޢުްންނާއިސިފައިް،މަސައްކަތްކުެރއްވި ްޤައުމުގެ ްކަންތައްފުލުހުން ްޤާނޫނީ ޤައުުމްް،ހިމާޔަތްކޮށްްތައްގައި

ްމަަސއްްސަލާމަތްކުރުމަށް ްޓަކައި ްބޭފުޅުން ްއެ ްކަންތަކަތްކުިރއިުރގައި ްޤާނޫނީ ްޣައިރު ްބޭނުންފުޅުވާ އްތަކަްށްކުރަްއވަން

ްެއއީް،ހުރަސްއެޅޭތީވެް ްގޮތުަގއި،ްސިަފއިން ްަބއެްއގެ ްގޯސް ްފުލުހުންނަކީްްވަރަށް ްތިމަންމެންެގްްއަދި ްދެން ވެސް.

ްސިފަ ްނުތިބޭނޭވެރިކަމެްއަގއި ްގިނައަކުން ްެއހާ ްއެއްއިން ްނުވަަތ ްތިބޭނީ. ްބަޔެކޭ ްމަދު ްެއއީްް. ްބޭފުޅުން ަބއި

ްތިބޭނެ ްބައެއްްއެްއގޮތަކަްށވެސް ްމަސައްކަްތުކރެްވެްސ ްިވސްނައިދެްއވަން ްއޭރުެވސް ްގޯސްްނޫނޯ. ްވަރަށް ްއެއީ ް،އްވީ

ްއޮތަސްޑިމޮކްރަް،ް.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސްްކަމުގަްނުބައިްނުލަފާްބައެއް ްއަދިްއެހެންްް،ސީްވެރިކަމެއް ރަްސކަމެއްްއޮތަސް

ްއޮތަސްޚުދުމުޚް ްވެރިކަމެއް ްފުް،ތާރު ްވެރިކަެމއްްނުހިނގާނެްސިފައިންނާއި ްއެހީތެރިކަންްނުލިބިއެްއވެސް .ްއެީއްލުހުންގެ

ްއަ ްރައްކާތެިރކަޤައުމާއި ްސަލާމަތާއި ްަރއްޔިތުްނގެ ްޤުރުބާންވެދި ްއަބަދު ްޖާނުްއެބައިް،މުަގިއ ް،ޤުރުބާންވެްންމީހުންގެ

ްދުނިޔޭގަް ްބައެއް. ްޝަރަފުވެރި ްވަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްވަރަށް ްތިބި ްހުރިހާފިދާވާން ްފުލުހުންނާއިްްޒަމާނެއްަގއިްއި ވެސް

ްތެރޭްސިފައިންޭގގެ ްބޭފުޅުންގެ ްމިލިަޓރީ ްގަތެރޭގައި ްހަމަ ްނަމަވެސް ްމަދުމަދުން ްތިބޭނެ.ްްޓެކުމާއިއި ްމީހުން ފޭރުމުގެ

ދެންނެވިްއެމް.ޑީ.ޕީެގްްމިްބައިްމީހުންނަށްްވެރިކަންްލިބިގެން.ްމިް،އަޅުަގނޑުމެްނގެްޤައުމުަގއިްމިްބައިްމީހުންްފާޅުވީ

ްއެ ްލިބިެގން. ްވެރިކަން ްކަމަކުްބޭފުޅުންނަށް ްމީހުންގެް،ުނދިޔަބޭފުޅުންނަށް ްތިބި ްބޭފުޅުންްައޚްްއެތާ ްެއ ްެއއީ ލާޤެއް.

ްނެރުނީމަ ްއަމުރުތައް ްޤާނޫނީ ްަޣއިރު ްގޮތަށް ްބޭނުންފުޅުވާ ްޮގތަ، ްބޭނުންވާ ްކުރަން ްތިބެންްއެކަން ްބަޔަުކ ްކުރާނެ ށް

ް ްސިފައިންނާއިބޭނުންވީ. ްއިުތރަށް ްތެްބޭނުންެވގެން ްހުއްޓާލައިރެފުލުހުންެގ ްެވއްދުން ްމީހުން ްތިިބްް،އަށް މަޤާމުގައި

ްވަކި ްް،ކޮށްމީހުން ްިމ ްއިތުރަށް ްތަްނތާބޭފުޅުން ްއެއީ ްވެއްދީ. ްމީހުން ްކަަހލަ ްނަަގއިގެްންބޭނުންފުޅުވާ ްޑްރަުގ ނގައި

ްމީސްްލިބިފައިއަދަބު ްމީހުތިބި ްބޭނުންފުޅުވާ ްބޭފުޅުން ްމި ްމީސްމީހުން ްމި ްވައްދަިއގެްނ ްވެއްދީ. ްމިްން ކަމުގެްްމީހުން

ް ްފަށައިގެންމަލުތަޢަތެރޭގައި ްކުރަން ްއުޅުމެއްްްއިސިފައިންނާް،ފެށީްފެންނަންްއް ްކަހަލަ ްއެއްެވސް ްތެރޭގަިއ ްފުލުހުންގެ

ްމި ްފެނިގެން ްބަޔަކު ްކުރާ ްކަންތައްތައް ްޤާނޫނީ ްޣައިރު ްއެހެންވީމާްނެތް ްދިޔައީ. ްމިއަދަކުް، ްދަންނަވާނީ ނޑު އަުޅގަ

ް ްއުުޅއްވާ ްދައްކުވަން ްބޭފުޅުން ްމި ްކިަޔިއގެްނ ްިތއްބޭ ްަބޔަކު ްތެޭރގައި ްފުލުހުންގެ ްއެްއވެސްްްވާހަކަސިފައިންނާއި އަކީ

ްމާނަ ްޙަޤީޤީ ްއިޚްްއޭަގއި ްތެދުވެރި ްޙަޤީޤީ ްވާހަކަްއެއް ްދަްއކާ ްޮއވެގެން ްނިޔަތެއް ްނޫނޭ.ްްލާޞްތެރި ްވެރިކަްންއެއް އެއީ

ްސަބަބު ްބޭފުގެއްލުުމގެ ްެއ ްތެޭރގަިއ ްސިފައިންާނއިތަުކގެ ްހީކުރަްއވަނީ ްގެއްލުީނ.ްްޅުން ްސަބަބުންނޭ ފުލުހުންގެ

ްބަް.އެހެނެއްނޫން ްޣައިުރްޤާނޫނީްަޔކުކޮންމެ ްދިފާޢުއަމުރެްއްކުރީމާ،ްްވެސް ހެޔޮލަފާްް،ވާްންމަސައްކަތްކުރާނެްެއކަމުން

ްބަޔަކު ްސިފައިންނާއިްރަނގަޅު ްއެެހންވީމާ، ްއަްނަމަ. ްމިއަދު ނޑު ްއަޅުގަ ްސާަބްސްފުލުހުންނަށް ްބަހާއި އްސަރި

ްލަްދަންނަވަން ްދިމާކުރީ.ްޝްކަރުދެ ްބޭފުޅުންްތޯކިހިނެއްްތަޅުވަން ްއެ ްވަޑަިއގަްއަމިއްލަްވީ. ްއަުޅަގނޑުމެްންައށް ތީ.

ދެންްހަމަްްތޯ.ދިޔައީްކިހިނެއްްތައްްމިދިޔަްކަންަތއްަގނޑުމެންގެްަޤއުމުަގއިްހިނގައިއަޅުްެވއްޖެްފިކުުރކުރަންްވިސްނައި

ްްބޭފުޅުން..ްމި



  

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ް.މުއިބްރާހީްތްތެރިްމެންބަރުްޤާސިމުިގލީްދާއިރާގެްޢިްއޒަވަގުތުްހަމަެވއްޖެ.ްމާމިް.ޝުކުރިއްޔާްިޢއްޒަތްތެރިްމެްނބަރު

ް

ްްވާހަކަދެއްެކުވން:ްރާގެްމެންބަރުްޤާސިމުްއިބްރާހީމުމާމިގިލީްދާއި

ްމި،ް`ްއާދެ ްއުޅުނީ ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއުޅޭްއަުޅގަ ްމަްއސަލައާްްހުށަހެޅިގެން ްމައްސަަލްްބެހޭްުކއްލި ްމި ގޮތުން

ކަމަށްްްެއއްްދެމެދުްރުޅިވެރިކަންްއުފެދިފައިާވްބަޔަުކްރާަވިއގެންްހިންގިްޖަރީމާްންނާުފލުހުްގައިްސިފައިންާނއިހުށަހެޅުމު

ްމި ްތުހުމަތުކުރަނީ ްމިްއަޅުަގނޑު ްއާދެ، ްބޭނުންވެގެންްކަންތައް. ްބަޔަކު ްވަކި ްމީހުންނާްއެްކަމަކީ ސިފައިންނާއިް،

ްޖަރީމާްފުލުހުންނާ ްހިންގުމަށްްދެމެދުގައި ްިސފައިންނާއިްއެްއ ްފުލުްަޓކައި ްތިބި ްތެޭރަގއި ްލަްއވާްހުންގެ ްބަަޔކު މަދު

ް ްކޮންމެވެސް ްޖަރީމާް،ިއލީޢާްރާވަިއގެން ްބޮުޑ ްހިްނގި ްާރވަިއގެން ްބަަޔކު ްއޮތް ްގުޅުެމއް ްގާތް ްމިްްނުވަަތ ެއއް

ނޑުމެންނަށްްއެނގިގެންދަނީްމުއައްސަާސގެްައގުަވއްޓާލަން.ްއެކަ ހިންގާފައިްހުރިްކަންތައްތަާކއިްސިފައިންނާިއްންްއަުޅގަ

ރުްޤާނޫީންއަމުރުތައްްކުރަމުްނގެންދިަޔްަދއުލަތުގެްުމއައްަސސާތަކަށްްޣައިްމުކުރަމުންްގެންދިޔަްމިންވަރާއިހުންްބަދުނާފުލު

ްމި ްމައްޗަށްްްމިންވަރާއި ްސާބިތުވެްްކަންތައްތަުކެގ ްރަނގަޅަށް ްވަަރށް ްއެްް،ބަލައިލުމުން ްއާދެ، ްއޮތް. ްއެަބ ްެއނގެން

ްމައުމޫނުްވިދާޅުވާ ްޖަރީމާޢަބްދުލްޤައްްގޮތަށް ްްޔޫމަކީ ްބޭފުޅެއް ްހުރި ްިހންގާފައި ްއައިްކަމަށްްއެއް ްމިހާތަނަށް އިރުްވާނަމަ

ވެރިަކމުންްވެސްްއެކަންްބެލިފަ.ްްވިދާުޅވާްއެމް.ޑީ.ީޕގެްއަހަރުެވގެންްދާއިރުްއޮންނާނީްއ4ްެްއޮންނާނީްވެރިކަންްނިމި،

ްސާބިތުވެފަ. ްއެކަން ްއަިދްްއަދި ްކުެރވިފަޙުކުމެއް ްމިދެންނެވި.ްެއހެންނޫންކަމަވެސް ްނުފެނޭ ނޑަކަށް ްއަޅުގަ ްވާހިނދު ްށް

ކުރިްވެރިކަމުގައިްްމުޙައްމަދުްނަޝީދުްއެހެންނަމަވެސްްއެއާްޚިލާފަށްްކެނެރީގޭްމިހާރުކަމެއް.ްްގޮތަށްްކަންތައްތައްްހުރި

ްޣައި ްޤާނޫނީހިންގި ްޤާނޫނާްރު ްކުެރްއވި ްބެލިގެންދާކަްއަުމރުތަކާއި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްކަންތައްތައް ން،ްޚިލާފު

ްއެނގޭ.ްސަރުކާުރެގްހު ްއެބަ ނޑުމެންނަށް ްއަޅުގަ ްސުބެލެމުންދާކަން ްމުއައްސަސާތަުކންނާއި ްހުރިހާ ްކޯޓުންނާއިްރި ޕްރީމް

ްެވސް ްކޯޓުން ްހައި ްއެހެންވީމާްއަދި ްނެރެފަ. ްޙުކުމްތައް ްމިފަދަ ްވަނީ ްސާބިތުކަމާ، ްވަރަްށ ްެއކަންްްީމގެން އެުކަގއި

ްއަުޅގަ ްއެނގެނީ. ްއަޅުަގނޑަށް ްއަދިްއެނގޭކަން ްސިފައިން ްފުލުހުންނާއި ްދިވެހިރާއްޖޭގެ ްބޭނުންވަނީ ްދަންނަވާލަން ނޑު

ްބައެއްް ްކޮންމެ ްތެރެއިން، ްމީހަކުގެ ްޤާނޫނާކޮންމެ ްހުންނަ ްެވސް ްތެރޭަގއި ްހުރެދާނެ.ްްގެ ްމީހަކު ްޢަމަލުކުރާ ޚިލާފު

ް ްތަންތަނަީކ ްެއ ްުނވަތަ ްއަކީ ްމުައއްސަާސ ްބަދުއެހެންނަމަވެސް، ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްއެބައިްނާމުއެއީ ްއަދި ްކުރެވޭނެ

ކުރުމަށްްތަޙްޤީޤު،ްގޮތަށްްާރަވއިގެންްހިންިގްމިްޖަރީމާްއެުޅވޭނެްކަމެއްްނޫނޭ.ްހަމަްމިދެންނެވިމީހުންގެްބޮލުގައިްއިލްޒާމުް

ވާްބަޔަކުްއެކަްންގުޅިފައިްްންްކުރިްސަބަބާއިްެއކަމާކަންތައްތައްްކުރިްބަޔަކުްއެކަްދެންނެވީްއެްއަޅުަގނޑުްޮގވާލަން.ްމި

ޖެހޭ.ްފުލުހުންނާއިްސިފައިންގެްބަޔަުކްްހަދަިއގެން،ްިކހާވަރެްއގެްރިޝްވަެތއްްދީގެްނތޯްބަލައިލަންްއެބަްރުވީްކިހިނެއްކު

އެްމުައއްސަާސގެްް،މިދެންނެވިްޮގތަށްްބައެއްގެްއަތުންްެއއްޗިހިްއަތުލައިް،ކުރީަގއިްދުވަހަކުްވެސްްބަޔަކުްރޭޕްކޮށްްމީގެ



  

ްހިން ްޢަމަލެއް ްފަދަ ްނުވޭ.ްއެހެންވީމާްގާފައަުގވެްއޓޭ ްގޮތުަގއިް،ްެއއް ްޔަޤީންކުެރވޭ ްކަށަވަުރ،ްއަުޅަގނޑަށް އަޅުަގނޑަށް

،ްޅުަގނޑުްޤަބޫލުކުރަނީ.ްއެހެންވީމާެއއްގެްގޮުތގައިްއެކަންްއަްްމިދެންނެވިްގޮތަށްްަވކިްބަޔަުކްރާވަިއގެންްހިންގިްޖަރީމާ

ްލާނަން.ްދެއްވިްފުރުޞަތަށްްވަރަށްްބޮޑަށްްޝުކުިރއްޔާ.ްއެކަންްބަލައިދިނުމަށްްއެދިްަދންނަވާލަމުންްއަޅުަގނޑުްއިށީނދެ

ް

 ްވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުންް

ް ްމަޖިލީހުގައި ްއާދެ، ްމެންބަރު. ްޢިްއޒަތްތެރި ްމައުޟޫޢަޝުކުރިއްޔާ ްއެިދވަަޑއިގެންެނވިްމި ްވާހަކަފުޅުދައްކަވަން ށް

ްމި ްމެންބަރަކު ްެއއްެވސް ްެތރެއިން ްމެންބަރުންގެ ްއާދެ،ްްވަގުތުްޢިއްޒަތްތެރި ްނެތް. ްވަަޑިއގެން ްމާަލމަކު ޖަލްާސގެ

ްމާލަ ްިތއްބެިވ ްއެދިަވޑަިއގެންފައި ްފުރުޞަަތށް ްއެދެން ްވާަހކަފުޅުއަޅުަގނޑު ްވެދެވަަޑިއގެން ްފުރުޞަތުްމަށް ދެއްެކވުމުެގ

ްމި ްފުރުޞަތު ްމިހާރު ނުޑ ްއަުޅގަ ްމެްބޭނުންކުރެއްވުމަށް. ްިޢއްޒަތްތެރި ްާދއިރާގެ ްދެކުނު ްމަްއޗަންގޮިޅ ންބަުރްއަރުވަނީ

ްމުޙައްމަދުްރަޝީދަށް.

ް

 ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްމައްޗަންޮގޅިްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދު

ްއުފައްދަން ްބަޣާވާތެއް ްރަީއސް. ްޢިްއޒަތްތެރި ްްޝުކުރިއްޔާ ްއޮފީސް ްފުލުސް ްޤާސިމުްެވގެން ްބުރުމާ ްތިބޭ ްވަދެ ްތެރެއަށް

ްބާޣީ ްކުށްވެރިކަހަލަ ްސިފައިންނެއް ްނުވާންނަކަށް ނޑަެއޅިގެްނ، ްކަ ްޤާޫނނުއަސާސީަގއި ްދަށުންްނެ. ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ްވަގުތީ...

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްފަހުމީ.ްޢިއްޒަތްތެރިްެމންބަރުްއަލްހާނުްއެއް،ްފޭދޫްދާއިރާގެްބެހޭްމައްސަލަްނިޒާމާ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ްވާހަކަދެއްކެވުން:ފަހުމީްްގެްމެންބަރުްއަލްހާނުފޭދޫްދާއިރާ

މުޚާޠަބުކުރާއިރުް"ިޢއްޒަތްތެިރްމެންބަރު"ްކުރިއަށްްލާފަިއްްގައިްިޢއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނާްޢިއްޒަތްތެރިްރަީއސް،ްމަޖިލީހު

ގޮތަްށްވާަހކަދެއްކުމަީކްެއއީްމަޖިލީހުެގްްމީސްމީހުންެގްއަބުރަށްްހުތުރުވާްް،ފާޑުެގްވަނަންްިކޔައިްހެނީ.ްފާޑުވާހަކަދަްއކަންޖެ

ްއްްނޫން.ްނިޒާމުްތަންދޭްކަމެ

ް

ް



  

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްކަމަށްްބަލަިއގަންނަން.ްްއެއްްބެހޭްމައްސަލަްއާދެ،ްނިޒާމާ

ް

 ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްމައްޗަންޮގޅިްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދު

ނޑުމެންް ްައުޅގަ ްޤަބޫުލކުރަން ްނަްއަޅުަގނޑު ްކުީރގެ ްވާހަގެ ްދެންނެވި ްއެ ްރައީސް ްއަކީއިބު ްމާމިގިލީްްަކ ތެދުފުެޅއް.

ްމެންބަރުްދާއި ްިޢއްޒަތްތެރި ްއިބްރާހީމު،ްރާގެ ްޤާސިމް ްއެްބާޣީ ްރާވައި ްބަާޣވާތެއް ްހުންނަވައިގެން ްީޓވީންްްެއތާ ބޭފުާޅގެ

ްދުނިޔެް،ލައިްވކޮށް ްބަޣާވާތެއް.ްއެްމުޅި ްގެންދިޔަ ްދައްކަމުން ްބޭފުޅުންނަށްްއަށް ްކުެރއްވި ކުރިްްބޭފުޅުންްއެް،ކަންތައް

ްޤާސިމުއެްްއަނިޔާ ްކުށްވެރިްއް ްއެހެންްްއިބްާރހީމަށް ްނުވަތަ ނޑިޔާރުޭގަގއި ްފަ ްއެތެރޭަގއި ްމިތާ ްނުކުެރވޭނެ. އެއް

ްޤާނޫނުއަސާސީ ްމި ްދެންނެވިއިރުަގއި ްވާހަކަ ްތަޅުއަުޅވާ ްތަނެއްަގއި ްދީފަ. ްމުއްދަތެއް ްއޮންނާނެ ޤާނޫނުއަސާސީގަިއްަގއި

ްސުދީ ްމުއްދަތަކީ ްއޮތް ނޑިްފައި ްފަ ްތިބި ްކޯޓުަގއި ްހަމަްޕރީމް ްގޮުތގަިއ ނޑިޔާުރންގެ ްފަ ްރަނގަޅު ޖެއްސުމަށްްާޔރުންނަކީ

ްމުއްދަތު ްއެ ްއޮންނަނީ. ްދީފައި ްހަމައަކަށްްްމުއްދަތެއް ްނޭޅުވި، ްޮގތަކަށް ނޑިޔާުރގެ ްފަ ްެވސް ްދިޔަިއރުގައި ހަމަވެގެން

ްނޭޅުވީމަ...

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޖާބިރު.ްهللاްޢިއްޒަްތތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުްއެްއ،ްކާށިދޫްދާއިާރގެްބެހޭްމައްސަލަްއާދެ،ްނިޒާމާ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

 ްވާހަކަދެްއކެވުން:ޖާބިރުްهللاްކާށިދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްޢަބްދު

ކޮށްގެންްމަޖިލީހުގައިްވާހަކަދެްއކުމަށްްލީހުގެްމެންބަރުންނަށްްއިހުތިރާމުޢިއްޒަތްތެރިްރައީްސ،ްމަޖިލީހުގެްަގވާއިދަާށއިްމަޖި

ްގަާވއި ްމިްމަޖިލީހުގެ ްައޅުަގނޑުމެން ްވަނީ. ްބަޔާންކޮށްަފއި ްއެހެން ްވެސް ްޤާނޫނުއަސާީސަގއި ްއަދި ްއޮްނނާނީ. ުދގައި

ްފުރުޞަތު ްރައީސް ްޢިްއޒަތްތެިރ ްވާހަކަދަްއކަން ްގޮތަަކށް ްހިތުހުރިހާ ްއެހެންެވއްޖެްއޔާމަޖިލީހުގައި ްދެްއަވއިެގންނުވާނެ.

ްއެއްނމިތާ ްހަޅޭއްލަވައިްގައި ްނޫން ްކުްބަަޔކަށް ްރަކަންަތއް ްޢިއްޒަތްތެރި ްކުރެވޭނެ. ްވެސް ްއެންމެންނަށް އީްސ،ްރެޭވނީ.

ްފުރުޞަތު ްއޮްނކުރަން ްމަިއކު ްއޮފްކޮްށފައި، ްމައިުކ ްފުރަތަމަ. ްފުރުޞަތުދޭްނވީ ްއެ ްދެންްކީްއވެގެންތޯ ްދެވޭނީ. ދިނީމަ

ްއެއް...ްބެހޭްނުކުތާްއަނެއްކާްިޢއްޒަތްތެރިްރަީއސް،ްނިޒާމާ

ް

ް



  

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނިޒާމާޢި ްއާެދ، ްއިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ. ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެިރ ްއިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ. ްމެންބަރު ބެޭހްްއްޒަތްތެރި

ްކާށިދޫްްއެއްްމައްސަލަ ްމެންބަރުން، ްޢިްއަޒތްތެރި ްވާހަކަފުޅުދަްއކަވާ ްމަޖިލީހުގައި ްބަލަިއގަންނަން. ްައޅުަގނޑު ކަމަށް

ްއިށީނދެވަ ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްމެންބަރުަޑިއގަދާއިރާގެ ްިޢއްޒަތްތެރި ްންނަވާ. ްމެ، ްމަޖިލީހުގެްޢިްއޒަްތތެރި ންބަރުން

ްހު ްނިޒާމާގަާވއިދަށް ްހިތްތަވާ. ްމައްސަލަްރުމަތްތެރިކޮށް ްނެގީމާްބެހޭ ްމައްސަލަްނިޒާމާް،އެއް ްމަޖިލީހުގެްްބެހޭ އަށް

ްަވކި ްމައްސަލަްރައީސް ްނިޒާމީ ްއިތުރަށް ްނިންމަންދެން ްފުރުޞަތުްގޮެތއް ްދެންމެްއެރުއަށް ްއާދެ، ްނޯންނާނެ. ވުެމއް

ކަމަށްްއަޅުަގނުޑްބަލަިއގަންނަން.ްްއެއްްްބެހޭްނުކުތާްނެންގެވި،ްކާށިދޫްާދއިރާެގްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްނެންެގވީްިނޒާމާ

ްެއްއގޮ ްމަޖިލީހުގެްގަވާއިދާ ްހުރިހާްމެންބަރުންްވެސް ްބައްޓަންކުަރއްަވއިމަޖިލީހުގެ ްވާހަކަފުޅު މަށްްގެންެދވުްކުރިއަށްްތަށް

ްއި ްވާހަކަފުޅުްއަޅުަގނޑު ްރަޝީދު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްދެކުނު ްމައްޗަންޮގޅި ލްތިމާސްކުރަން.

ްގެންިދއުމަށް.ްްކުރިއަށް

ް

 ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްމައްޗަންޮގޅިްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދު

ްަރީއސް.ް ްިޢއްޒަތްތެރި ްނެތިއްޔާހަޖަމުކުރުމުޝުކުރިއްޔާ ްބައި ްއެތެޭރގަްގެ ްކަްމިތާ ްވެސް.ްފަޅޯ ްފަޅޯ ްހުންނާނެ އިގެްންއި

ްއެތާްހުންނަވަިއގެން...ްްޤާސިމުްއިބްރާހީމު،ްހަޖަމުކުރުންްރަނގަޅު.ްމާމިގިލީްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްބާޣީ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންބަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއާދެ، ްމެންބަރު، ްއިށީނދެވަޑަިއގަންނަވާ.ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިށީނދެވަޑަިއގަންނަވާ. ރު

ްއިށީނދެވަޑަިއގަންަނވާ.ް ްމެންބަރު ްމެންބަރު.ް)ވަގުތުކޮޅަކަްށފަހު(ްއާދެ،ްޢިއްޒަތްތެރި ްޢިްއޒަތްތެރި އިށީނދެވަަޑިއގަންނަވާ

ްއިށީނދެވަ ްމެންބަރު ްއިޢިއްޒަތްތެރި ްއިލްތިމާްސކޮށްފިން، ނުޑ ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްއަުޅަގނުޑްލްތިމާަޑއިގަންަނވާ. ސްކޮށްފިން

ްކުިރއަށް ްވާހަކަފުުޅ ްއެްއގޮތަްށ ްގަާވއިދާ ްމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރުންނަށް ްތަކުރާުރކޮށްްްޢިއްޒަތްތެރި ްއާެދ، ގެންެދވުމަށް.

ްވާހަކަފުޅުދަްއކަވާ ްޚިލާފަށް ްގަާވއިދާ ްޢިއްޒަތްތެރިްްކަމަށްްމަޖިލީހުގެ ްއަތުލާނަން. ްފުރުޞަުތ ްއެ ްއަޅުަގނޑު ވަްނޏާ

ްމަޖި ްްލީހުގެމެންބަރުން ްހިތްހުގަވާިއދަށް ްމެންބަރުްރުމަތްތެރިކޮށް ްޢިްއޒަތްތެރި ްާދިއރާގެ ްދެކުނު ްމައްޗަްނގޮޅި ތަވާ.

ްކުރެއްވުމަްށްފުރުޞަތުއަރުވަން.ްްވާހަކަފުޅުްފުރިހަމަ

ް

 ްވާހަކަދެްއކެވުން:ްމައްޗަންޮގޅިްދެކުނުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދު

ް ްއަުޅަގނޑު ްކެޕްޓަން. ްެދއްވީީތވެ.ްޝުކުރިއްާޔ ނޑަށް ްއަުޅގަ ްފުރުަޞތު ްތި ްރައީސް ްިޢްއޒަތްތެރި ްއުފާކުރަން ވަރަށް

ްބާޣީއަކާއަޅުގަް ްެއއްަޗކީ ްއެނގޭ ްޤާނޫނުއަސާސީގަިއްްނޑަށް ްނޫން. ްބަހެްއ ްކުފުރުވެރި ްއެއީ ްކިޔުމަކުން ްބާޣީއޭ ދިމާލަށް



  

ްގެންިދއުމަށް ްދަަރޖައަކަށް ްރަނގަޅު ނޑިޔާުރގެ ްެލވަލްްފަ ނޑިޔާރުން ްފަ ްަކނަޑއެިޅގެންްކުޓަަކއި ްގޮތް ަރންވާ

ްއޮްއވާ ްވަިލޔުލްް،އަންަގއިދީފައި ްއެްގެއަމުރުްާރއްޭޖގެ ްހަލާކުެވގެންްވާޖިެބއް ްއެތަން ްތަުޅއެުޅވުން.ްްދާއިުރގަިއ ތަނުަގއި

ްއެހެންވީމާ ްއަމިއްލަ، ްބޭބޭފުުޅން ްތެޅިގަނެގެންްބައެއް ްމިް،އަށް ްްބަޣާވާތްކޮްށގެން އަހަރަށ55ްްްތަނުން

ނަޑއަޅާެނކަންނިޔާ ްދާއިރާްކަ ްމާމިގިލީ ްޔަޤީން. ްޤާސިމުްހަމަ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްބާޣީްްގެ ްނޫންްްއިބްރާހީމަކީ އެއް

ްނޯް ްގޮެތއް ްނުހިމެނޭނެ ްއެަބްތިބި.ްގޮތުަގއި ްމިހާރު ްމަިޖލީހުގައި ްރަްއޔިތުންގެ ްގިނަ ްވަރަށް ންނާނެ.ްއޭގެތެޭރގަިއްހިމެނޭ

ްޕް ްއެ ްޕްރޮގްރާމެއް. ްެގންދިޔަ ްލަިއވްކޮށް ްސީދާ ްހަމަ ްމިއީ ްޮރގްރާމުަގއި ްެގންދިޔައީ ްދައްކަމުން ތަން.ްްބަޣާވާްތކުރިހަމަ

ްޕޮލިހުންނޭް ްވިލާ ްތިބީްސިފައިން.ްތަޅާފޮޅީްސީދާ ްނެރެފައި ްނުލެވޭނެ.ްކުިރއަށް ްއޮޅުަވެއއް ްކަމަކަށް ްބަޣާވާތްނުކުރާ މިއީ

ްއަަހރެމެން ްތިބެގެން ްއެތެރޭަގއި ްއެތާ ްޕޮލިހުން ްއެ ްޕޮލިހުން. ްސީދާްކިޔާ ްތެޅީ. ްގަިއގައި ްއެންމެްގެ ްބަޣާވާތްކުރުމުގައި

ްބާޣީ ްވިޔަސް ްކަމުގައި ްމެންބަރު ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިާރގެ ްމާމިގިލީ ްހުރީ ްއަީޑގައި ްއިބްރާހީމު، ްޫންންްާޤސިމު ކަމުގައި

ް ްމިއީ ްކިޔަްސްނުވާނެ. ްއެްއޗެއް ްކޮންމެ ްމަޖިލީހުން ްމި ްގޮތަކަށް ްއެނޭގްހަމަ ްބަޣާވާތްކުިރކަން ްތެދެއް. ނަޑއެިޅގެން ކަ

ްފުލު ްތިބެގެކަމަކީ ްތެރޭގައި ްއޮފީސް ްބައްދައިސް ްތެރޭ ްފިރިހެނުންތަކުގެ ްން ްމި، ްކަމެއްްދޮންނަަގއި ކުރީްްހުރިހާ

ްބަޣާވާތްކޮށްގެްންމިރައްޔިތުންެގްކުރިމަީތގަ ްމަހުޖަނުް.ްމިީއްޙަޤީޤަތް.ްއޮުޅވާލުމަށްޓަަކއި އިނދެގެްންްން،ހެދިގެތަނުަގއި

ްހުރިހާްމި ްިމއީ ްނުވާނެ. ްކަމަކީކަމެއް ްް.ވެސް ްވަދެްމިތާ ްބަޔަުކ ްބަޣާވާތްކުރަން ްބަާޣވާތްއެތެރެައށް ްއެ ްހުރިާހްފައި ކުރި

ްތަނުންްސާފުކުރުން.ްްއެންމެންްފުރަތަމަްމި

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ގެްހުސްވަގުުތކޮޅެްއްމިނިޓ03ްުޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ްއިށީނދެވަޑަިއގަންނަވާ.ްޢިއް

ްން.ްއަރުވަ

ް

 ]އަށ00:33ްްްއިނ03:03ްްްހުސްވަގުުތކޮޅަށްފަހު:ް[

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްހަމަވެފައިްނެތުމާالزحينްالزحويްهللاްبسن ްބެލިއިރު ްޖަލްސާްފަށަން ްކޯރަމްްް.ްުހސްަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު ނޑު ްއަުޅގަ އެކު

ްހަމަވާނގަބީލުޖެހުމަށްރަ ްކޯރަމް ްވެސް ްމެްފަހު ްޢިްއޒަްތތެރި ްވަަޑއިނުގެން.ްވަރަށް ްމާލަމަށް ްމަޖިލީހުގެ ްވަނީ ންބަރުން

ނޑަށްްޖެހެނީްމިއަދުްޖަލްސާްއެހެންްވަގުތަކަށްްފަސްކޮށްލަން.ްދެންްޖަލްސާގެްމަސައްކަތްްކުރިއަްށް އެހެންކަމުންްއަޅުގަ

ް.ްعليكنްمالسالو،ްަގއި.ްހުރިހާްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންްވެސްްަވޑަިއގެންނެވުމަށްްދަްނނަވަމުނ0:03ްދާނީްމެންދުރުފަހުް

ް



  

ނޑުްއވައިެލްއުވން:ްޖަލްސާްމެދު[  ]އަށ00:00ްްްއިނ00:31ްްްކަ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްކުރިއަށް ްކުިރއަްށދަނީ. ްމަސައްކަތް ްޖަލްސާގެ ްމި ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްހަމަވެގެން ްކޯރަމް ގެންދާއިުރްްއާދެ،

ްމި ްކުރިމަތީަގިއ ްހުށަހެްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްމިއަދު ްމިއޮތީ ްމަޖިލީހުެގްްޅިގެން ްރައްޔިތުންގެ ްމައްަސލަ. ްކުއްލި އުޅޭ

ް 041ްްގަާވއިދުެގ ްއާިއ ްމާއްާދ ްމެންބަރ041ްްުވަނަ ްޢިްއޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ްމާފަންނު ްދަށުން ްމާއްދާެގ ވަނަ

ްއެދިވަޑަ ްވާހަކަދެއްުކމަށް ްއަށް ްމައްސަލަ ްމި ްމައްސަލަ. ްކުއްލި ްހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ްފަހުމީ ްއޮްތްއިމްތިޔާޒު ިއގެންފައި

ް ްމެންބަރެއްޢިއްޒަތްތެރި ްިޢއްޒަތްެތރި ްއިންނެވި ްަވޑަިއގެން ްމާލަމުގައި ްމިހާރު ްތެރެއިން ްތުޅާދޫްްމެންބަރުންގެ ކަމަށްވާ

ްއަރުވާނަން.ްގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްނާޒިމުްރަޝާދަށްްއަޅުަގނުޑްފުރުޞަތުދާއިރާ

ް

 ްއްެކވުން:ވާހަކަދެްރަޝާދުްތުޅާދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްނާިޒމު

ްالزحينްالزحويްهللاްبسن ްޢިއްޒަތްތެރިްް.وبزكاتَްهللاްتورحوްعليكنްسالملا. ްރައީސް. ްޢިއްޒަްތތެރި ޝުކުރިއްޔާ

ްމިް ްވާހަކަދަރައީސް، ްައޅުަގނޑުެމންނަށް ްސިފައިންނާިއްއަދު ްިދވެހިރާއްޖޭެގ ްއަކީ ްަމއްސަލަ ްކުއްލި ްމިދާ ްއކަމުން

ްބެހޭ ްކުްފުލުހުންނާ ްހުށަހެޅިފައިވާ ްމައްސަލަގޮތުން ްޤަބޫުލކުރާްއްލި ނޑު ްއަުޅގަ ްރައީްސ، ްޢިއްޒަތްތެރި ގޮުތަގިއްްއެްއ.

ް ްބޭކަލުންަނކީ ްހުރިހާ ްމީހުސިފައިންގެ ްފޭރޭ ްނޫން، ްނޫންންަވގުންނެއް ްނޫން.ްް.ނެއް ްވެސް ްޓެކަރުންނެއް ްއެީއ އަދި

ްޓެކަރުންެނއްް ްނޫން، ްަވގުންނެއް ްވެސް ްއެންމެންނަކީ ްހުރިހާ ްފުލުހުންގެ ްނޫންްހަމައެފަދައިން ްފޭރޭްް.ވެސް އަދި

ްެއް ްެވސް ްއިދާރާަގއި ްފުލުހުންގެ ްޙަޤީޤަތެއް. ްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމިއީ ްނޫން. ްވެސް މީހުންނެއް

ްެވސް ްއިޙްލާޞްތެރިކަމާްްމުއައްސަާސގަިއ ްވަރަށް ްެވސް ްސިފައިްނޭގގައި ްއެފަދައިން ްއަށްްްހަމަ ްޤާނޫުނއަސާސީ އެކު

ްމަސައްަކތްކު ްފަރާްތތައިޙްލާޞްތެރިެވގެން ްގިނަ ްވަރަށް ްރާ ްައޅުަގނުޑމެން ްތިބިކަން ވާހަކަދައްކަމުންދާއިުރްކެއް

އެއް.ްމައްސަލަްްުއޅޭްމައްސަލަްއަކީްހަމަްއެންމެްމައްސަލަްހަނދާންކޮށްލަންޖެހޭ.ްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް،ްދިމާވެގެންްމި

ްރައްޔިތުންނަށް ްދިވެހި ްޤާނޫނުއަސާސީްއަކީ ްއައިްްެއއްްޓަކައި ްފޮނިްއިރުގަްހެދިގެން ްލިބިގެންވާ ްޤާނޫނުއަސާސީން ްއެ އި

އުޅޭްަމއްސަލަްއަކީ.ްްމީރުކަންްދިވެހިްސިފައިންާނިއްފުލުހުންނަށްްބޭނުންކުރަންްނޭނގިގެންްއުޅުން.ްިމއީްދިމާެވެގންްމި

ްމައްސަލަްްމި ްއެއްވެސް ްނޭނގިގެންްްނޫން ްބޭނުންކުރަން ްވެސް ްމިއަދު ްފުލުހުންނަށް ްސިފައިންނާއި ްދިވެހި ްނެތް. އެއް

ްނޭނގިގެންްމި ްހޯދަން ްފޮިންމީރުކަން ްލިބިގެްނވާ ްވެސް ްޤާނޫނުއަސާސީްންދިވެހިްސިފައިންނާިއްފުލުހުންނަށް ްމި އުޅެނީ

ްެއްއވެްސްމައްސަލަްއުޅެނީ.ްމިްމި ްޤަބޫެލއްނުކުރަން.ްއެްްނޫން ްއަޅުަގނޑު ްކަމަކަށް ްއޮތް ްތެރޭަގއި ނޑުެމންގެ ްއަުޅގަ އް

ްމި ްޤާްއާދެ،ްމިހެން ްމި ްދަންނަވަނީްއަޅުަގނޑު ްބަޔާންކޮށްފަިއ341ްްނޫނުއަސާީސގެ ްވަަރށްްރަނގަޅަށް ްމާއްދާަގއި ވަނަ

ްދިވެހިްއެބަ ްފުލުހުންނަށްްޣައިްވޭ ްކުރެިވއްޖެްހިނދެއްގަިއްއެސިފައިންނާއި ްއަމުރެއް ްޤާނޫނީ ްޢަމަލުކުރަންވީްްރު މީހުން



  

ް،އިްއޔެްެވސްް،ފެނޭ.ްމިއަދުްވެސްތަނެއްްއަޅުަގނޑުމެންނަކަށްްނުްގޮތް.ްއެހެންނަމަވެްސ،ްމިގޮަތށްްޢަމަލުކުރެވެމުންދާ

ްކުރި ްވެްސ،އޭގެ ްވެރިކަމުގަިއްްން ްތިމަންމެނަކީ ްއޮންނަނީ ްފުލުހުންނަށްްވިސްނިފައި ޒަމާނުްއސުރެްދިވެހިްސިފައިންނާއި

ްބައެއް ްތިބޭ ްނަށަން ްބެރަކަށް ްޖަހާހާ ްމީހަކު ްއެްހުންނަ ްވިސްނުން ްއެ ްނެރެލެވުނީަމްްކަމަށް. ނޑިން ްސިކު މީހުންެގ

ްފުލުހުންނަށްްއަޅުަގނޑުމެ ްވެސް ްއެންެމންނަށް ްައޅުަގނޑުމެން ްއިތުބާރުުކރެވޭނެ. ްސިަފއިންނަށް ްވެސް ްއެންމެންނަށް ން

ްމި ްމައްސަލަްއިތުބާރުކުރެވޭނެ.ްދިމާެވގެން ްެއއްެވސް ްނޫން ްމައްސަލަ ްމި ްހަމަ ްައކީ ްމަްއސަލަ ްނޫންްއުޅޭ ކަމަށްްްެއއް

ްޤަބޫލުކު ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްއާދެ، ްދަންަނވަން. ްޑިމޮކްއަޅުަގނޑު ްދިވެހިރާއްޖޭަގއި ްއުފެިދގެންްްެރިޓކުރަްނ ސަރުކާެރއް

ްސިޔާސީއައިް ްމިީއ ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްއަީކްްއިރުަގއި ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްވެސް ްމިއަދު ްއާދެ، ްޕާީޓކަން. ްެއއް ްއޮތް ްއުފެދިފައި ގޮތުން

ްދިވެް ްއެފަދައިްނ ްހަމަ ްޕާޓީ. ްތިިބ ްމެންބަރުން ްގިނަ ްއަށްްއެންމެ ްދެވަނަ ްިމއީ ްޕާޓީ ްރައްޔިތުްނގެ ްވެްސްްހި މިއަދު

ްމެންބަރުންް،ކުރެވިފައިދަފްތަރު ްގިނަ ްްއެންމެ ްދަފްތަރުތިބި ްާޕޓީކަމަށް ނޑުމެްންްކުރެވިފައިވާ ްއަުޅގަ ކަމަށް

މާްވަުރގަދަްދެްް،ވުރެްއަށްްވާަހކަްައކީްމިްދެްިސޔާސީްޕާޓީްްއުޅޭްޤަބޫލުކުރަންޖެހޭ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްދަންނަވަންްމި

ްހިނ ްދިވެހިރާއްޭޖަގއި ްޕާޓީ ްއަސިޔާސީ ްޕާޓީ ްސިޔާސީ ްދެ ްމި ްދެއޭ. ްއެބަ ްނޭނގެްގަމުން ްައޅުަގނޑަކަށް ކީ

ްކަމެއްްދަފްތަރު ްޕާޓީތަކެއް ްހިނގަމުްނދާ ްައޅުަގނުޑްް،ކުރެވިގެން ްކަެމއް. ްޕާޓީތަކެއް ްހިނގަމުންދާ ްނުކުރެވި ނުަވތަ

ްގޮތުގައި ްޢާއްްޤަބޫލުކުރާ ްޕާޓީއެްއގެ ްސިޔާސީ ްމެންބަރުއެްއވެްސ ްލީމު ްމަތީ ްއެންމެ ްފެށިގެން ްދިވެހިްްޑަރާން ހަމައަށް

ނުވާނެ.ްހުރިހާްސިޔާީސްޕާޓީތަކަކަށްްއޮންނަންޖެހޭނީްސްްރުފިޔާްމަހަކުްޚަރަދުކޮށްގެންހ33ް،03ްާދައުލަތުގެްބަޖެޓުންް

ް ްބަޖެްޓގެ ްދައުލަތުގެ ްިދވެިހ ްއެއީ ްއުސޫެލއް. ްަފއިސ0ްްާ%އެއް ްޕާީޓއަކަށް ްސިޔާސީ ްެއއްވެްސ ްއިތުރަށް ފިޔަވަިއ

ނޑުްދަންނަވާްިސޔާސީްާޕޓީތަކަކީްދިވެހިްސިަފއިންެގްލިބެންޖެހޭނެްކަމަކަށްްއަ ނޑުްޤަބޫލެއްނުކުރަން.ްއާދެ،ްައޅުގަ ޅުގަ

ްޕާޓީތަެކއްް ްސިޔާީސ ްަވރުގަދަ ްވެސް ްމުއައްސަާސގެ ްދެ ްިމ ްޕާޓީ. ްސިޔާސީ ްފުލުހުންގެ ްިދވެހި ްއާއި ްޕާޓީ ސިޔާސީ

ނޑުމެންްޤަބޫލުްއުފެދިގެންްހިނގަމުންްއެބަ ް...ުކރަންޖެހޭްޙަޤީދޭ.ްމިއީްއަުޅގަ

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެންްހުޅުވާލިްފުރުޞަތުގައިްުކއްލިްމައްސަލަްއަށްްްއާދެ،ްމިހާޝުކުރިއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރު.ް ހިސާބުންްއަޅުގަ

ް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެދިވަަޑިއގެްނނެވި ްވާހަކަދެްއކުމަށް ްމިހުރިހާ ްހޯލުތެރޭގައި ްމަޖިލީހުގެ ްތިއްްމެންބަރުންނަށް ބެިވްަވގުތު

ްހުރި ްފުރުޞަތުއެރުވިފަޢިއްޒަތްތެރި ްވަނީ ްމެންބަރުންނަށް ްހާ ްތިއްބެވި ްއެބަ ްބާކީ ްއަދި ްދެން ްއެހެންކަމުން ވަރަކަްށ4ްް.

ްމި ްމެންބަރުން ްޢިއްޒަތްތެރި ްނެތުމާްމެންބަރުން.ްއެ ްަވޑަިއގެން ްމިތާ ްމިްްވަގުތު ްމައްސަލަ ްމި ްޖެހޭނީ ނޑު ްއެުކްއަުޅގަ

ްއަޅުގަް ްނިންމާލަން.ްދެން ްއޮތްހިސާބުން ްއެޖެންޑާަގއި ްދާންޖެހެނީ ްއައިޓަމުތަްގޮްނޑު ްކަށް.ްމިހާތަށް.ްއެޖެންާޑެގްއެހެން

ް ްމިހާރު ނޑުމެން ްއަޅުގަ ްބަހުހިސާބުން ްބަހުސްކުރަމުން ްމައްސަލަިއގެ ްކުއްލި ްގެންދިޔަ ްމަރުޙަލާ ްދިޔަސްެގ އީ.ްނިމިގެން

ްަމއްސަލަ ްކުއްލި ްމަް،ބަަލއިގަނެްްމިއަދު ްބަހުުކއްލި ްައށް ްދިޔުމާސްކުރައްސަލަ ްމިްން ްމަޖިލީހުގެްްގުިޅގެން ވަނީ



  

.ްއެހެންކަމުްންމިއަދުގެްޖަލްސާްނިމޭްގަިޑްގަިޑއިރަށްްއިތުުރވެފ0ްަމަތީންްމަޖިލީހުގެްމަސައްކަތްްްގޮުތގެްގަާވއިދުަގިއވާ

ް 0:03ްއަކީ .ް ްއެޖެންޑާގެ ްމ7ްިއާދެ،ްމިއަުދގެ ްނަންބަރުަގއި ްތަޢާްވަނަ ްމަޖިލީހަށް ްޤަރުފުއޮތީ ްބިލާއި ރާރު.ްކުރަންޖެހޭ

ކުރެވިފައިްއޮތްްބިެލއްެގްކުށެްއްއިޞްލާުޙކުރުން.ްކުރިްންތަޢާރުފުްއޮތީްމިްަގއިް 8އެްއްނެތް.ްއެފަދަްކަމެއްްހުށަހެޅިފަ

ްއެއްްނެތް.ްްއެފަދަްކަމެއްްެވސްްމިއަދުްހުށަހެޅިފަ

ް

ްސް.އިބްތިދާޢީްބަހުްް.1

ް

ްްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުމެްނގެްކުރިމަީތގައިް ސަށްްައޅުަގނުޑްށުންްއިބްތިދާޢީްބަހުސް.ްމިްބަހުގެްދ1ަްތީްއެޖެންޑާްައއިޓަމުއޮްމިްދެންްއަުޅގަ

ްޢިއްޒަްތތެރިފުރުޞަތުއަ ްމުއަްްރުވަންޖެހޭ ްިމނިވަން ްއިންނެވީ ްކޮމިޓީގެްއްސަސާތަކާމެންބަރު މުަޤއްރިރެްއެގްްބެޭހ

ްރިާޔސަތުަގއިހައިސި ްއެހެންކަމުްއްޔަތުން ްމިއިންނެވީ. ްޖެހެނީ ްޖެހިގެންްފަސްކޮށްލާްއިއިޓަމުްން،ްއަުޅަގނޑު ްދެން ފައި

ްކުރިއަށްްގެންނަން.ްްއޮތްްައއިޓަމު

ް

ްނުނިމިްހުރިްމަސައްކަތް.ް.03

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑު ްއަުޅގަ ްއައިޓަމުްްއެހެންކަމުން ްއެޖެންޑާ ްމިދަނީ ްްމިާހރު 03ްްނަންބަރު ްމ03ިއަށް. ްްަގއި ްހުރިްއޮތީ ނުނިމި

ްް.މަސައްކަތް

ްްނުނިމިް-11.1 ްތެެރއިން ްމަސައްކަތްތަކުގެ ްމ11.1ްިހުރި ްޢިްއޒަތްތެރިްަގއި ްދާއިާރގެ ްއުނގޫފާރު ްފްރާޝީމުއަްއޮތީ

ނިޑޔާރުންގެްޤާނޫނަްށްއިޞްލާޙުދިވެހިާރއްޖޭގ2111/13ްްެއިވާްޤާނޫުންނަންބަރުްޢަލީްހުށަހަޅުއްވާފަ ގެްބިލުްގެނައުުމގެފަ

ްމި ްއާދެ، ްގެންިދއުން. ްކުރިއަށް ްކުިރއަްްބަހުސް ްގެގޮތުން ްާޕޓީތަކަށާށް ްވަގުތު ްޢިްއޒަތްތެރިްްންދާއިުރގައި އަދި

ްވަގު ްދަންނަަވއިމެންބަރުންނަށް ްގޮތް ްހަމަޖެހިފައިވާ ްމިތު ްއަށް ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްގޮތުން ްހަމަޖެހިފައިވާ ްމިހާރު ވަނީްްލާނަން.

ްވަގުުތްހަމަވެފަ.ްޕީ.ޕީ.އެމަ 13ްްްއިްޓާމިނ5ްިށް ްއަށް 5ްްިސކުންތު.ްޑީ.އާރު.ޕީ ްމިނިޓު.ްުޖމްހޫރީ ްއަށް .ްމިނިޓ2ްުޕާޓީ

ް ްއަށް ްހަމަވެްމިނިޓު،5ްޕީ.އޭ ްވަނީ ްވަގުތު ްޕާޓީ ްނިސްބަތްެވވަަޑއިފަޤައުީމ ްޕާީޓއަކަށް ްވަކި ްޢި. އްޒަތްތެިރްނުގަންަނވާ

ނަޑށްމިނިޓ5ްުމެންބަރުންނަށްް ަގިއްއޮތްްލިސްޓުްލިބިފައިްގެްފުރުޞަތެއްްއެުރވިގެންްދާނެ.ްެއހެންކަމުން،ްމިހާރުްއަޅުގަ

ް ްގެންދާނަން.ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެމުން ނޑުމެްން)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ްމެންބަރުންނަށްްފުރުޞަތު ްއަޅުގަ ްާއދެ،ްމިހާރު މިގޮތުން

ްމި ްްކުރިމަތީގައި ްް،2111/13އޮތް ްއިޞްލާޙުދިވެހިާރއްޖޭގެ ްޤާނޫނަށް ނޑިޔާުރންގެ ްވާހަކަފަ ްބިލަށް ދެްއކުމަށްްގެަނުއމުގެ



  

ްމެންބަްދިަވޑަިއގެންފައިއެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްދެ ްޭއގެްް.ރުންވަނީ ްއެބަ ްމެންބަރަކު ްޢިްއޒަތްތެރި ްެއއް ްއިންނެވިްތެރެއިން

ްމާލަމުގަ ްމަޖިލީހުގެ ްއެހެންކަމުން، ްބިލު. ްްެއއީ ްފަރާތް. ްއިްސ ްހުށަހެޅުއްިވ ްއަޅުަގނޑު ްދެންްއެެހންކަމުން

ްޢިްއޒަތް ްނެތުމާއެދިަވޑަިއގެންނެވި ްމެންބަރު ްްތެރި ނޑަށް ްއަުޅގަ ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރުްުކރަަގސްތުއެކު ްމިްްނީ ނޑު އަޅުގަ

ްޢިފުރުޞަތު ްބިލުއަރުވާ ްއަދި ްމެންބަރަށް ްގޮތުްންްްއޒަތްތެރި ްފުރުޞަތެއްގެ ްފަހުގެ ްމެންބަރަށް ްިޢއްޒަތްތެރި ހުށަހަޅުއްވާ

ްގެްފުރުޞަތެއް.ްމިނިޓ15ްު.ްމިއީްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރަށްްމިްފުރުޞަތުްއެރުވުމަށް

ް

ްދެއްކެުވން:ކަޢަލީްވާހަްފްރާޝީމުޢަްމެންބަރުްއުނގޫފާރުްދާއިާރގެ

ް ްަނންބަރު ްޤާނޫނު ްރައީސް. ްޢިްއޒަްތތެރި ްުޝކުރިްއޔާ ްައޅުަގނުޑ2111/13ްްއާދެ، ްޤާނޫނަށް ަފނޑިާޔރުންގެ

ް ްހުށަހަޅާފައިހުށަހަޅާފައިވާ ްއަުޅަގނޑު ްޤާޫނނުއަސާސީެގްްިއޞްލާޙު ްމާއްާދގ285ްްެވާނީ ްއެ ް)ހ(ްާއއި ވަަންމާްއދާގެ

ް ް)148ް)ށ(ްއާިއްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްާމއްދާގެ ްވަނަ ްޤާނޫުނގެ ްބެހޭ ނޑިޔާރުންނާ ް)ހ(23ްްނ(ްާއިއްފަ ްމާއްާދގެ ވަނަ

ްް..އާ.ވަނަްމާއްދ25ްްާވަނަްމާއްދާެގް)ކ(ްާއއ15ްްިއެްޤާނޫނުގެްް،އާއިްއެްމާއްދާގެް)ށ(ްއާއިް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްނެތުމާ ްޢިްކޯރަމް ްމަޑުކޮށްލައެކު ްމެންބަރު ްއްޒަތްތެރި ްދަންނަވަން. ް)ވަގުތުކޮދެއްވުމަށް ްއާދެަޅކަްށފަހު( ްކޯރަމްް، މިހާރު

ްހަމަވެފަ ްކުރިއަްށްވަނީ ްވާހަަކކޮޅު ްޢަލީ ްޢަފްރާޝީމް ްމެންބަރު ްޢިްއަޒތްތެރި ްދާއިާރގެ ްއުނގޫފާުރ ްއެހެންކަމުން، .

ްގެންދިއުމަށް.

ް

ްކަދެއްކެުވން:ޢަލީްވާހަްދާއިާރގެްމެންބަރުްޢަފްރާޝީމުްއުނގޫފާރު

ްއަުޅގަ ްއައީ ްދަންނަވާަލމުން ނުޑ ްއަުޅގަ ްމިއާދެ، ްޤާނޫނީްނޑު ްހުށަހެޅީ ްމުަޤއްދިމާްިބލު ްއެހެރީ ްއިްގައަސާްސތައް

ްމާއްދާދަންނަވާފަ ްމި ްއެހެންވީމާ، ްމިް،. ްއަުޅަގނޑު ްއިޞްލާޙު ްްމި ްހުށަހަޅާފަިއްގޮތަށް ްއަލީަގއި ްދަލީލުތަކުގެ ޤާނޫނީ

ނޑުްމި ށަހެޅީްމިއީްއަޅުަގނުޑެގްމިްއިޞްލާޙުްމިްހުް،ބިލުްމިްހުށަހެޅީްއޮްއވާްެއްއވެސްްމީހަކަށްްބުނެވިދާނެތޯްއަުޅގަ

ްއަމިއްލަްމަޤްޞަދެއްްހާސިލުުކރާށޭ.ްވަކިްމީހަކަށް...

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްރަޝާދު.ްްގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްނާޒިމުއެއްްުހށަހެޅުމަށްްތުޅާދޫްދާއިރާްބެހޭްމައްސަލަްނިޒާމާ

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(



  

ް

 ވާހަކަދެއްެކވުން:ްރަޝާދުްތުޅާދޫްދާއިރާގެްމެންބަރުްނާިޒމު

ްޢިްއޒަތްްޝުކުރިއްޔާ ްަރއީސް. ްޔައުމިއްޔާިޢއްޒަތްތެރި ްހަމަ ްރައީސް، ްދަންނަވާލަންްްއަށްްތެރި ނޑު ްއަުޅގަ ަޓަކއި

ނޑުްިނޒާމީްމައްސަލަ ްވަނަްމާއްާދގައިްމ42ްިވަނަްމާއްާދގެްދަށުްނ.42ްްއެއްްމިްެނގީްަގާވިއދުގެްްބޭނުންވަނީްއަުޅގަ

ްކޮން ްމަޖިލީހުގެ ްޖަލްސާއޮންނަނީ ްއޮންނަންވާނެްްއެްއަގއިްމެ ްއެޖެންޑާ ްއެޖެންޑާްކަމާ،ްވެސް މަޖިލީހުެގްްއަށްްައދި

ްއިހުތިރާމުރައީސާ ްމެންބަރުން ްަކނޑަްކުރަންިއ ްއެޖެންޑާ ްއެ ްކަމަށް. ްއެވާނެ ްރައީްސއޭ. ްމަޖިލީހުގެ ޖެންާޑްއަޅާނީ

ނަޑއަޅާފަިއްއެޖެންޑާްއިސްް ކުރެވޭްކަަމކަށްްައޅުަގނުޑްއަށްްއިހުތިރާމުއަށްްފުރިހަމަްވަންޏާްއެެޖންޑާްކުރާްކަމަށްފަސްކަ

ްެއއްްމިްނެގީ.ްޝުކުިރއްޔާްޢިްއޒަތްތެރިްރައީސް.ްރަން.ްއެހެންެވ،ްއަޅުަގނޑުްިނޒާމީްމައްސަލަނުކުްޤަބޫލެއް

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމެންޢިއްޒަތް ްތިތެރި ްކަމަށްް،ނެްނގެވީްްބަރު ްގެންނެވި ްނޯިޓސް ްޝުކުރުވަރަްށްބޮޑަްަޓކަިއްްނިޒާމީ ްީމގެް.ދަންނަވަންށް

ްމިްކުރީަގއި ްހުރީ ްއައިސްފައި ްޢަމަލުކުރަމުން ްމަޖިލީހުގައި ްްވެސް ްއަޅުަގނޑު ްއެހެންކަމުން، ނުކުރަްންޤަބޫލެއްގޮތަށް.

ްނިޒާމާ ްމައްސަލަްތިއީ ްކަމަކަށްްބެހޭ ްއުސޫެލއްއެހެންނަމަް.އެއް ްތިއީ ްވެސް، ްގެ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ކުރަްންފޮލޯގޮތުްނ

ްގޮެތއް ްނިޒާމާްރަނގަޅު ްމިއީ ްދެން ްދަންނަވަން. ްމައްސަލަްކަމުަގއި ްމާްބެހޭ ްކަމަށް ްނުގޮސްްއެއް ްބަހުސަކަށް ް،ބޮޑު

ް.ކުރިއަށްްގެންަދވަންޢިއްޒަތްތެރިްމެންަބރުްފުރުޞަތުްްެވސްްދައްކަމުްންގެންދިޔަްވާހަކަްކުރިން

ް

ްން:ޢަފްރާޝީމްްޢަލީްވާހަކަދެއްކެވުްމެންބަރުްއުނގޫފާރުްދާއިާރގެް

ްދަންނަވާލަްންއާދެ،ްައޅު ްަގނޑު ްމިމި ްއަޅުަގނޑު ްޙަޤީޤަތުގައި ްބޮޑުްް،ބިލުްބޭނުންވަނީ ްއެންމެ ްހުށަހެޅި ްިއޞްލާޙު މި

ނޑިޔާރުންނާްބެހޭްޤާނޫ ްތެރެއިންްފަްވަނަްމާއްާދގައިްބުނާނެ،25ްނުގެްމަޤްޞަދަކީްފަ ވެގެްންްއަހަރ71ްުނިޑޔާރުންގެ

ް ްމީހުންނަށް ްވަކިެވވޭ ނޑައަޅަންޖެހޭމަޤާމުން ްކަ ްޙަޤީޤަތުަގއިްްނޭްއިނާޔަތް ްއެހެންވީމާ، ްމަޖިލީހުން. ްރައްޔިތުންގެ މި

އަދިްފަހުންްވިޔަސްްމިްމަޖިލީހުންްް،ވިޔަސްްއަކީްައވަސްްްއަޅުަގނޑުްމިްއަދާކޮށްދެނީްިކފާޔަތުގެްފަރުޟެްއ.ްޭއގެްމާނަް

ްހުށަހަޅައިގެންކުރަން ނުޑ ްއަުޅގަ ްކަމެއް ްް.އުޅެނީްމިްްޖެހޭ ްނުކޮށްފި ްމަޖިލީހުން ްިމ ްމިކަން ް،ނަމަވާްކަުމގައިއަދި

ް ްޒިންމަޖިލީހުގެ ްމެންބަރުންގެ ްހުށަހަާޅްހުރިހާ ްމި ްައޅުަގނޑު ްހަޤީޤަތުަގއި ްއެހެންވީމާ، ްއޮްނނާނެ. ްއެކަްނ ާމގަިއ

ނޑިޔާރުންނާްެބހޭްޤާނޫނުގެް ނޑިޔާރުންނާްބެހޭްޤާނޫނުަގއ25ްްިއިޞްލާޙަކީްފަ ވަނަްމާއްާދގަިއްހުސްވެފަިއްއޮންނަ،ްފަ

ްއެް ްބައެްއ. ްއޮންނަ ްފިލުަވއިދިނުމަށްހުސްކޮށް ްހުސްކަން ްއެ ްއިޞްލާޙަށްްްތަނަށް ްމި ްަމސައްކަެތއް. ްކުރި ޓަކައި

ްވާހަ ްހުރިހާ ްދެއްކެވި ްމެންބަރުން ްޢިއްަޒތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްއިހުރައްޔިތުންގެ ނޑު ްައޅުގަ ްވެސް ކުރަން.ްތިރާމުކަފުޅުތަކަށް



  

ނޑުް ްދެކުނުްައކީްމާފަންނުްްވާހަކަަތއް.ްެއއްްވާހަކަްމުްބައެއްބޭނުންްވަރަށްްމުހިއްަދންނަވާލަންްއެހެންނަމަވެސްްއަުޅގަ

ްއަ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްޢަބްދުދާއިރާގެ ްލްފާޟިލް ްިވދާޅުވިްޢަބްދުއްރަޙީމުهللا ްވާހަކަފުޅުަގއި ްދާއިާރގެް، ހުޅަނގު

ނބައިްިހމެނިދާނޭްގެްޤާނުނުގެްތެރެއަށްްމިވާހަކަފުުޅގައިްޕެންޝަނުްވިދާުޅިވްްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރު އަށްްްޑުްއެ.ްއަޅުގަ

ްއިޢުތިރާޟެއްް ްެއްއވެސް ްވާަހކަްވެސް ނޑުގެ ްއަުޅގަ ްވެސް ްލައިގެްނ ްތެރެއަށް ްޤާނޫނުގެ ްޕެންޝަނުގެ ްނެތިން. ްކުރާކަށް

ނޑިް ްފަ ްޤާނޫނުގައި ްބެހޭ ނިޑޔާރުންނާ ްފަ ްއަކީ ްއިްޔާރުންނަށް ްމީހުންނަށްްްއަހަރ71ްުނާޔަތް، ްމުސްކުޅިކުެރވޭ ެވގެން

ްނާޔައި ްބަިއ، ނޑަެއޅުމުގެ ްކަ ްނިންމައިދޭން.ްްޖެހޭނޭްބައިްއެތް ްގޮތަކަށް ްކޮންމެވެސް ްމަޖިލީހުން ރައްިޔތުންގެ

ތަކުަގއިްނުވަތަްހުރިހާްޤީވެަފއިވާްގިނަްޤައުމުއެއް.ްދުނިޔޭގެްތަރައްްތަނުގައިްވިސްނާލަންޖެހޭްނުކުތާްއެހެންނަމަވެސްްމި

ނިޑޔާުރންނާްބެހޭްމާނަްޤައުމެްއގައި ނޑިާޔރުންގެްއިްއަކީްވެްސްފަ ނަޑއަަޅއިދީފައިްހުިރހާްކަމެްމިްާނޔަތްތަާކއިފަ އްްކަ

ްފަ ްޤާނޫނުގަހުންނާނީ ްރިޓަޔަރނޑިޔާރުންގެ ްތެރެިއން ްފުލުހުންގެ .ް ްދޭ ްމީހުންނަށް ްވާހަކަްއިކުރާ ނާޔަތުގެ

ނަޑއަަޅއިދީފައި ްޤާނޫނުގަްކަ ްފުލުހުންގެ ްތަރުތީބެއްގެއޮންނާނީ ްވަކި ްއެއީ ްކަމެއްް. ްއަންނަ ްކުރަމުން ްވާތީ،ްމަތީން

އެހެންްމާފަންނުްއުތުރުްދާއިރާގެްޢިއްޒަތްތެިރްްތަުކގައިްކުރާްގޮަތކީްއެއީ.ްހަމަކުރިއަރާފަިއވާްޤައުމުްކުރަމުންްދުނިޔޭގެ

ްވާހަކަ ނިޑޔާރު،މެންބަރުގެ ްފަ ްރިޓަަޔރޑް ްމެޖިސްޓްރޭުޓ، ްރިަޓަޔރޑް ްޖަޖު، ރޑް ްރިަޓޔަ ްވިދާޅުވި ގޮތަްށްްމިްފުުޅަގއި

ވެްސްކުާރްްވެސްްޖަވާަބކީްދުނިޭޔގެްހުރިހާްހިސާބެއްގައިްްވެސްްީމގެްކިޔުމަކީްމިއީްކީްއކުރަންްކުރާްކަމެއްހޭ.ްއެހެންނަމަ

ް ްތެެރއިން ްފުލުހުންގެ ްމިއީ. ްކަމެއް ްއެމީހަކަވެސް ްރިަޓޔަރކުެރިވއްޖެްށް ްގޮސްގެން ްއެހިާސބަށް ްލަޤަބެއްްއްޔާ ްއޮންނަ

ްެބސްޓު ްދުނިޔޭގައި ްމިއީ ްޢިްއޒަްްދިނުމަކީ ްދާއިރާގެ ްއިނގޭތޯ.ްަޙމްޒާ،ްބިލެތްދޫ ްއަލްފާޟިލްްޕްރެކްޓިސް ްމެންބަރު ތްތެރި

ްއޭގެ ްއަދި ްވެސް ްވެސްްްޙަމްޒާ ްޢަބްދުލްޣަފޫރު ްެމންބަރު ްިޢއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްއުތުުރ ްކުޅުުދއްފުށި އިތުރުން

ްަފއިސާ ްދައުލަތުގައި ްބަޖެޓު، ްދައުަލތުގެ ްވިދާުޅވީ ްނެތޭްވާހަކަފުުޅގައި ްބޭނުންއެއް ްދަންނަވާލަން ނުޑ ްއަުޅގަ ވަނީް.

ްފައިސާ ނޑަށްްްދައުލަތުގަިއ ްއަުޅގަ ްއެްނެްތކަން ްކުަޑއީ.ްވެްސ ްބަޖެޓު ްސަރުކާރުގެ ްނެތީ. ްަފއިސާ ްދައުލަތުގެ ނގޭ.

ް ްމުސާރަދީ ްތެރޭގައި ްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްވެސް ްވިޔަސް ްއާއިްއިއެހެންކަމަށް ްމުސާރަ ްމީހުންގެ ްދޭންޖެހޭ ނާޔަތްތައް

ްބަޖެއި ްދައުލަތުގެ ްއެހެން ްދޭންޖެހޭނެ. ްއެހެނާޔަތްތައް ްދަތި. ްބަޖެޓު ްމިްންކަމަށްވެއްޖެޓުގެ، ްމަރުޙަލާގައި ްކޮމިޓީ ްްއޔާ

ްއެ ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ްމަޖިލީހުގެ ްރައްޔިތުްނގެ ްރާއްޖެްކަންކަން ްބޮޑަށް ްއެންމެ ްމަޞްލަޙަތު ްއެންމެްްއޮންނަ އިން

ހިނެއްޯތްކިގޮތެްއގެްަމތީންްއެކަންކަންްހަމަޖައްސަވާ.ްއެހެންނަމަވެސްްްކަމަށްްފެނިވަޑަިއގަންނަވާްގޮތްްމަޞްލަޙަތުްހުރި

ްާތއްޓޭ ްބަޖެޓު ްހުރިރާއްޖޭގެ ްތިބި ްރާއްޖޭަގއި ނޑާލަިކޔާފަިއ ްކަ ްމުސާރަ ްމުަވއްޒަފުންެގ ްކިހިނެއްތޯްހާ ްތިބޭނީ ްނުކައި ީނ.

އަޅުަގނޑުމެން.ްކޮންމެހެންްކުރަންޖެހޭްޚަރަދުތައްްކުރަންޖެހޭނެ.ްބޭކާރުްޚަރަދުކުރުންްހުއްޓާލާފައިްކޮންމެހެންްކުރަންޖެހޭް

ްޖާގަ ްހަމަްޚަރަދުތަކަށް ނޑު ްއަުޅގަ ްާވހަކަފުޅަކަށް ްވިދާުޅވި ްވެސް ްއީވާ ްމެްނބަރު ްދާއިާރގެ ްއުތުރު ްގަލޮޅު ދޭންޖެހޭނެ.

ްދަންނަވާ ްޖަވާބެއް ްޢައްޔަންްބޭނުން ްމިހާރު ްރާއްޖޭގައި ްފުރިހަމަާވްލަން. ްޝަރުތު ްއެއީ ނިޑޔާރުންނަކީ ްފަ ްތިބި ުކރެވިފައި

ްމިް ްއަޅުަގނޑު ްބަލަންޖެހޭ. ްނޫންތޯ ްުނވަތަ ނޑިޔާރުންތޯ ްްފަ ްޤާނޫނުއަސާީސގެ ްމިކަްނ285ްދަންނަވާލަނީ ްދަށުން ގެ



  

ްއެ ްމިްކުރެވިފައޭ ނޑިޔާރުްނ ްފަ ްހުރިހާ ްތިބި ްރާއްޭޖަގއި ްާދއިމީްއޮތީ. ްދާއިމީކުރެވިފަ. ްވަރުގަދަްތިބީ ްވަރަށް ކުރެވުނީ

ް ްޝަރުޢީ ްއެްއވެސް ްރާއްޖޭެގ ްއެހެންވީމާނޫންތޯ ްދަށުން. ްއުސޫލުަތކެްއގެ ްވަުރގަދަ ްވަރަށް ޤާނޫނީްއަސާސްތަަކކާއި

އެްއްނޯންނާނެ.ްއެހެންވީމާ،ްްކަމަކަށްްެއއްވެްސްވަެރްއގެްފާެޑއްްިކޔާފަްައކުންްމިްމަޙްކަމާއަކުން،ްޤާނޫނީްމުައްއސަސާ

ރީްރަނގަޅަށް.ްދެންްހަމަްވަރަށްްބޮޑުްއޮޅުންަގނެޑއްގެްތެެރއިންްފަރެސްމާތޮޑާްައކީްއެކަންްކުރެިވފައިްއެހެްއޭގެްމާނަ

ނޑުމެންްމިްހުށަހެޅިްއިޞްލާޙުްް،ވިދާޅުވިްްމުްމުއްޠަލިބުބަރުްއިބްރާހީޢިްއޒަތްތެރިްމެންްދާއިރާގެ ްވަނަްމާއްދ26ްާއަުޅގަ

ްރި ްމީތި ްުނވަތަްއެްޕްލޭސްއަށް ްއެްއެވގެންއަވެގެން ނޑޭނެްކެއެްއވެސްްޤާޟީައކުްް،ނަމަްވަނީްކަުމގައިްފާްސވެއްޖެ،ްށް

ްވެްސްއެެހން ްވެްސްއޭްގޮތެްއ،ްމަރުެވގެން ްަވިކކުރެވޭނެގޮތަކުން ްނޯންނާނޭްަނ ްމެންބަރަށްްގޮތެްއ ްޢިްއޒަތްތެރި ްެއއީ .

ވެސްްހަމަްޙަޤީޤަތުގައިްއޮޅިާދނެްކަމެއް.ްއެއީްމިހާރުްވެބްސައިޓުންްނުވަތަްއޭ.ީޖގެްވެްބސައިޓުންްތިްބޭފުޅުންނަށްްތިް

ްއެ ްތަރުތީބުކުރެވިފައި ްމިހާރު ްޤާނޫނުގައި ނޑިޔާރުންެގ ްފަ ްބިލު، ނިޑޔާުރންގެ ްފަ އެއަްށްްއޮތީްފެނިވަޑަިއގަންނަވާ

ްހުރިް،ގެނެވިަފއި ްއިޞްލާޙުތަކާްއިތުުރކުރެވިަފއި ްގެނެވިފަުނލައިްބައެއް ްޤާނޫނަށް ްބެހޭ ނޑިޔާރުންނާ ްފަ ްއޮންނާނެ. ްއި

24ްް ްމާއްދާ ްއެ ްއެހެންވީމާ، ްއިތުރުކުރަްނ. ްމާއްދާ ްތަރުތީބުވަނަ ްފެންނަންްް،ކުރީމާއިތުރުކުރެިވގެން ްމާއްދަގައި މިހާރު

ނޑިޔާރުންް،އޮންނަ ްވަނަްމާއްދ27ްާވަނަްމާއްދާްބަދަލުވެގެންދާނ26ްްީނާްބެހޭްޤާނޫނުގައިްފެންނަންްއޮންނަްމިހާރުްފަ

ްއެީއކީ ްއެހެްނވީމާ، ްަމއްސަލަްއަށް. ްެއްއވެސް ްޙަޤީޤަތުަގއި ްއެންމެްެވސް ްޫނން. ްކަެމއް ްއޮތް ްވާހަަކއަކަށްްްެއއް ފަހު

ްއެންމެ ްއޮތީ، ްއޮްދަންނަވާލަން ްދަންނަވާލަން ްވާހަކައަކަށް ްދެވަނަ ްމެންބަރުފަހު ްޢިއްޒަތްތެރި ްދާއިރާގެ ްފޭދޫ ވެްސްްތީ

ްއަފްރާޝީމަީކްމިއީްމިކަހަލަްމީހުންނަށްްޚާއްޞަކޮށްްޙައްޤުަތއްްހޯދައިިދނުމަށް ޓަކައިްހަމަްވަކިަވކިންްްވިދާޅުވަމުންދިޔަ

ްމި ްކޮަބއިތޯއޭ ްޖަވާބަކީ ނޑުގެ ްހުށަހަޅާްމީހެކޭ.ްއަޅުގަ ްއެހެންްބިލު ްހުށަހަޅާްނޫން ްއިްޞލާޙެއް ނޯންނާނެ.ްްފައިއެއްވެސް

ްއަ ްވާހަކަަތކެއް ްއެއީްއެހެންވީމާ، ްދެއްކުން ްމަޖިލީހުގައި ްދައްްމާްިދ ްނޫން. ްޝަރަފެއް ްޖެހޭނެްބޮޑު ްވާހަކަިއގައި ކާ

ްމިއަށްއިތުބާރުއޮ ްއަޅެ ްމުގުރާލަދިނީ.ްެދން ްމި ްިމްވާހަކަ ްއޭނަ.ްނޯންނާނެ.ްްންނަން.ްަވގުތުން ްރައްެދްއްދައްކަބަލަ ދޭނެ

ްބަމަ ްތާރީޚަށް ްއެހެންޖިލީހުގެ ްއަދި ްވިޔަސް ްޚިލާފަށް ްޤާނޫނާ ްމީހަކަށް ްއެްއވެސް ްމީހަކަްށްްއްލަވާ. ްވިޔަސް ގޮތަކަށް

ްވާހަަކްއި ްއެ ްއޮތީތީ ްއަނގަ ްއޮތީތީ، ްދޫ ްހަމަ ްނޯންނާނެ. ްހުށަހަޅާފަިއ ްއެްއޗެއް ްއެއްވެސް ްހޯދައިދޭނެ ނާޔަތްތަެކއް

ވާހަކަްައީކްްޢިއްޒަތްތެރިްރައީސް.ްފަހުް،ންްމިހާރަކުދެއްކިަޔކަސްްެއއީކީްަރއްޔިތުްންބަލައިގަންނާނެްކަންތައްަތކެްއްނޫ

ްވާހަކަ ްމުހިއްމު ްމިްވަރަށް ްހަދާފައި ްމަޖިލީހުން ްހަދާފައި،ްޚާއްޞަ ްމަޖިލީހުން ްދިވެހިރާއްޖޭެގްްއެއް.ްރައްޔިތުންގެ އޮތް

ވާލީ.ްއެީއްބަޔަުކްދިރުް،ެއއީްޤާނޫުނައސާސީަގއިްއަނގަްއޮންނާތީކީްނޫންް.ޤާނޫނުއަސާސީަގއިްމީހެްއގެްަމޤާމުްދިރުވާލީ

ނުޑްދަންނަވަންްމިއަޅުްްކަމެްއްެއއީ.ްކުރި ށްްގިނަްަދއުލަތަްޤާނޫނީްުކށަކާްނުލައި،ް.ްކުށަާކްނުލައިައކީްއުޅޭްވާހަކަްގަ

ްމީހަކަށްޚިދުމަތްްދުވަސްތަެކއްގެ ްްއޭނަް،ނަމަްވަނީްކުރި ްއަށް ްނުބެހެއްޓޭނޭއެ ްމީހެއްްއިާނޔަތްނުދީ ްކޮންމެ ްެއއީ .

ްމަތިންްއުޅެނީްކަމުގަިއްިވޔަސް.ްމި ްނޫނޭ.ްޤާނޫނުގެ ްހޯދައިޭދކަށް ްަޙއްޤު ްމީހެްއގެ ްގޮތުގެްް،ވަކި މަތީންްްޤާނޫނުގަިއވާ

ްޚިދުް،ވެރިުނވެކުށް ްދައުލަތަށް ްވަކިވެއްޖެމީހަކު ްމަޤާމުން ްއޭނާ އަށްްްއޭނަް،ނަމަްވަނީްކަމުަގއިްްމަތްކޮށްފައި



  

ްކަމުގައިްއެއީްމަުއމޫނުްޢަބްދުލްޤައްޔޫމުް،އިްވީނަަމވެސްކަމުގަްމުބްރާހީއެއީްމުޙައްމަދުްރަޝީދުްއިްދޭންޖެހޭނޭ.ނާޔަތްއި

ެއއީްުކޅުދުއްފުށީްދެކުނުްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްް،ވީްނަމަވެސްްވީްނަމަވެސްްއެއީްކެނެރީގޭްުމޙައްމަދުްނަޝީދުްކަމުގައި

ްކަމުގައި ްނަޝީދު ްމުޙައްމަދު ްއިްމެންބަރު ްމި ްނަމަވެސް ްދެވެންޖެހޭނެ.ްއެހެންވީމާ،ްއަވީ ްދަންނަވާލަންްނާޔަތް ޅުަގނޑު

ް ްއިޖުތިމާޢީ ްޢަދުލުވެރިކަން ްތަނެކޭޢަބޭނުންވަނީ ްއޮންނަ ްގާއިމުޮކށްދޭން ްމަޖިލީހަކީ.ްް،ދާލަތު ްރައްޔިތުްނގެ އެއީ

ް ްމީހަކަްށ ްބޭނުންހާ ްއަޅުަގނޑު ްހިތަށްއެރީމަ ްހަސަަދވެރިކަމާިއްއިނާޔަތްއަޅުަގނޑުމެން ްހިތުގައި ނޑުެގ ްއަުޅގަ ދީފައި

ްއޮންޢަ ްހަދަންޖެހެދާވާތްތެރިކަން ްޤާނޫނު ްމަޖިލީހުން ްމި ްނޫނޭ ްނުދޭކަށް ްމީހަކަށް ްކޮްނމެ ްމަޖިލީސްްނަ ްހަދާ ްޤާނޫނު ނީ.

ކުރާްމަަސއްކަތަީކްކޮަބިއތޯ؟ްޤާނޫނުްހެދުން.ްކީއްކުރަްނތޯްޤާނޫނުްހަދަނީ؟ްޤާނޫނުްްޤާނޫނުްހަދާްމަޖިލީހުގަިއްމިްކީމަ،

ްހަމަް ްޢަމަލުހަމަކަމާހަދަނީ ްމެދުގައި ްަރއްޔިތުންނާ ްރަްއޔިތުންެގްއެކުގައި ްއަޅުަގނޑުމެން ްއެްއޗެހި ކުަރން.ްއެހެންވީމާ،ްމި

އެއީްވަރަށްްދަށުްދަރަޖައިގެްކަމެއް.ްވަރަށްްދެރަވަުރެގްކަމެއް.ްޤާނޫނުއަާސސީަގިއްް،މަޖިލީހުގެްމެންބަރުންނަށްްއޮޅުނީމަ

ޖެހޭއިރުަގއިްމީަގިއްނޑަައޅަންކަްްނާޔަތްމީހުންނަށްްއިްއެް،ވެސްްއަދިްޤާނޫނުތަުކަގއިްެވސްްމީހުންްމަޤާމުތައްްއަދާކުރީމަ

ް ްމުހިއްއަޅުަގނޑު ްވަރަށް ްބޭނުން ްއެއީްކޮންްމުްވާހަކަދަންނަވާލަން ްމީހަކީްވެސްްވިސްނާލަންޖެހޭނެ.ްއެއް މީހަކުްްއެމެ

ްމުޢާމަލާތުކުރާ ްއެްމީހުންނާ ްމީހުން ްއެހެން ްްމީހަކާްގޮތަށް ްމުޢާމަލާތުކުރާނެކަްނ. މީހަކުް .كوا تديي تداىދެތެރޭގައި

ްހަދައިފިކަުމގައިްޒުވާ ްމުސްުކޅިއަކަްށްނިކަމެތިކޮށް ްަދއުރު ްއެނަމަ،ްްވަނީްން ްތަނެްއަގިއްްހަމަ ްނުވަަތްއެހެން ތަނުަގއި

ްއޭނަ ްއެކަން ްސީދާ ްހަމަ ްހުއްާޓ ްދުނިޭޔަގއި ްއޭނަ ްއެހެންްވެސް ްއަންނާނެ. ްރައްުދވެގެން ްއަށްްއަށް ްތިމަންނާ ވީމާ،

ްއި ްމީމީހުންނަށް ްޙައްޤުވާނާޔަތްތައް ްގޮތުގެޤާނޫނުަގއިްހުންނަށް ްއެްާވ ްއަދާކޮށްގެންްްމަތީން ްމަޤާމުތައް ްއެްް،މީހުންެގ

ްހިފަހައްޓަންްއުޅުނީމާްހަމަްމިްމައްސަލަްފަހުން ބޭފުޅުން.ްްވެސްްބަްއލަވަންްތިއްބަވާްތިްމީހުންނަށްްޙައްޤުވާްއެްއޗެއް

ްމީސް ްއެ ްޖެހޭނެ ްއެހެންވީމާ،ްޒާތީމިކަން ްމީހެއްްްގޮތުްނ،ްޒާތީްްމީހުންނަށް. ްހިުތގަިއްގޮތުން ދާވާތްތެރިކަމެްއްއޮޭތްޢަގެ

ްއެ ްމިއީ ްމިްކިޔާފައި ްދަންނަވާލަން ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަޅުަގނޑު ްބަދަލުހިފާކަށެއް. ްޫނން އުޅެނީްްަވގުތެއް

ްއުސޫ ްރިވެތި ްތިމާއާއިސްލާމީ ްއޮްއވާ، ްބާރު ްއަތުަގއި ްިތމާގެ ްކަްލަކީ ްމީހަކު ްޯގްސކޮށް ްއަދި ކޮށްފައިްްމެއްދޭތެރޭގައި

ްއެުކގަިއްމާްއޮތްކަމުަގއި ްއެންމެްރީތިްއުސޫުލ.ް.ފުކުރުންވީްނަމަެވސްްބާުރވެރިކަމާ ِف  بِاْلُعزْ   ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُهزْ ްމިއީްއޮތް

ُِلِيَي  َوأَْعزِ  ްރަސޫލާْض َعِي اْلَجا ްމާهللاމާތްް،ކީރިތި ްމިއީ. ްއިލްތިމާސް ްދެމިގެ ްކަލޭގެފާނު ހުއްނަވާޭށ.ްފުކުރެްއވުމަށް

ނޑުވަމާްމީސްތަކުންނަށް އެަތއްްނަޖިސްކުރިްމީާހގެްްުރކޮުޅގެްދޮރުމަްއޗަްށްކުނިއަަޅއި،ްކަުރގޮހޮރުްއަަޅިއ،ފުކުރައްވާށޭ.ްގަ

ްެއއްްގެ ްއޮިޅގެންްއަށް ްއޭނައަށް ްއެްް،ުދވަހެްއގަިއ ްކަުރގޮހޮރު ްބަިލވެގެްނ ްަރސޫލާެގްްއޭނަ ްކީރިތި ްނޭޅުނީ. ތަނަށް

ްއެް ްނުވިއޭ ްގެްމަންހަޖަކަށް ްޒިޔާރަްތކުްމީހާގެ ްހެޔޮދުޢާކޮށްދީްްއޭނަްރަްއަވއިއަށް ްރަނގަޅަްއޭނަްއަށް ްށްއަްށ

ްނޫންކަމުގަ ްނަމޫނާްމުޢާމަލާތްކުރުން ްނޫންތޯ ްހުންނަނީ ްމި ްއެއްޗަީކ.ްް. ްހިފަންޖެހޭ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްނޫންތޯ ްިމއީ އަކީ.

ްނަމޫނާ ްޙަޤީޤީ ްްއަޅުަގނޑުމެްނގެ ްއެހެންވީމާ، ްރަސޫލާއޭ. ްކީރިތި ްކުރިންއަކީ ވިޔަްސްްމުަގއިއޮތްކަްޢަދާވާތްތެރިކަން

ނިޑޔާރެްއެގްްނުރުހުންތެރިކަމެއްްކުރިންްއަދިްއޮތްކަުމގައިް ިވޔަސްްިމއަދުްމަޖިލީހުގައިްތިއްެބވިްބޭފުޅުންްފަހަރެއްގަިއްފަ



  

ްއެ ްޙުކުމެއް ްހުރެދާނެ ްހިތްހަމަނުޖެހޭްފަރާތުން ްކުރެވިފަްމީހަކު ްއެގޮތަށް ްޮއވެދާނެ ްފަހަރެއްގައި ދޭތެރޭގައިްްމީހަކާް.

ކުރަމާ.ްކޮންކަމެއްޯތްްގޮތަށްްކަންތައްްރިވެތިްއުސޫލުްހިފަހައްޓަވަމާ.ްއެންމެްމާތްް،މެއް.ްއެކަމަކުްއުސޫލުހިތްހަމަނުޖެހު

ްއ ްގޮތުން ްޤާނޫނީ ްމިއަދު ްއިްވާނީ ްޙައްޤުވާ ްނިންމީމާމީހަކަށް ްއަޅުަގނޑުމެން ްދޭން ނޑަް.ނާޔަތެއް ްކޮްންއަޅުގަ ށް

ްމާ ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްޭއގެއިުތރުން ްވަނީ. ްމަފުކުްގެއްލުމެއްޯތ ްއަުޅަގނޑުމެންގެ ްރީތިތޯ. ްކިހާ ަސއްކަުތގަިއްރީމަ

ްކުބަރަކާތްލައްވާނޭ ްއަޅުަގނޑުމެން ްމިީއ ްދަންނަވާލަން ްވެސް ްމެންބަރުންނަށް ްހުރިހާ ނުޑ ްއަުޅގަ ރަންޖެހޭް.

ނޑުްްފަހުންް،ވިަޔސްްމަސްއޫލިއްޔަެތއް.ްލަހުން ްއަުޅގަ ްބިލު ްކުރަންޖެހޭނެ.ްއެެހންވީމާ،ްމި ްމިކަން ނޑު ްއަުޅގަ ްިވޔަސް

ްއިޚް ްވެސް ްފަހަރެއްގައި ްމީހަކަށްް،ނެތިްލާޞްތެރިކަމެއްހުށަހެޅީ ްް،ަވކި ްއިބްރާހީމަށް ްރަޝީދު ތްްއިނާޔަމުޙައްމަދު

ްބިލެއިހޯދަ ްހުށަހެޅި ްއެއްވެްސްދޭން ްދެއްކޭނެ ްނޯންނާނެ ްއެއަކަށް ްބުނުމެއް. ްބާޠިލު ނޑައެިޅގެން ްކަ ްބުނުމަކީ ްބުނާ ކީ

ްދެކުނު ްކުޅުުދއްފުށީ ްއެހެންވީާމ، ްބޭނުންވަނީްްރައްދެއް. ްދަންނަވާލަން ނޑު ްއަޅުގަ ްމެންބަރަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ދާއިރާގެ

ްނަޝީދުއޭ ްގޮތާްމުޙައްމަދު ްހުށަހެޅި ްބިލު ްވާހަކަފުޅުަދއްަކވާ.ްއަުޅަގނޑު ްއިޞްލާޙަށް ްހުށަހެޅި ނުޑ ްއަުޅގަ ްެމދުގައި

ްމަޤުޞަ ްހިުތގެ ނުޑގެ ްއަުޅގަ ްމިއެކަމަކު ނޑު ްއަުޅގަ ްވާހަަކދައްކަންޏާ ްގޮތުން ްބެހޭ ްދޮެގކޭ.ްތިއީްދަްްދާ ްތިއީ ންނަވާލަނީ

ްރައްޔިތުންނާއިތުރުފުޅެކޭ ްވާހަަކ ްިތކަހަލަ ްއެްމުޚާް. ނޑު ްއަުޅގަ ްނުދައްކަވާށޭ. ްވަރަށްްްތަބުކޮށް ްވެސް ްއަށް ބޭފުޅާ

ްކަމަށްްްޒަާމނުގައިްކަމެއްްއޮެވއްޖެްދޭތެރޭގައިްނަޝީދުގެްހިތުގައިްކުރީްމުޙައްމަދުްރަޝީދުްއިބްރާހީމާްއިލްތިމާސްކުރަން

ްމާްވަންޏާ ްމިީއ ްނަންމިއަދު ްތެރޭަގއި ްމަޖިލީހުގެ ްއެގޮތަްށ ްކަމެކޭ ްދަށުދަަރޖައިގެ ްވަރަށް ްތަނެކޭ. ކިޔާފަިއްްފުކުަރންވީ

ނޑިަވޅެްއގަިއްވާަހކަފުޅުމިކަ ްދަ ްއެހެންވީމާ،ްއެހަލަ ްވަރަށްްދެއްެކވީމާ. ްވެސް ްބޭފުޅުންނަށް ްހުރިހާ ބޮޑަްށްްބޭފުޅުންނަށް

ްއެން ްދަންނަވާލަން.ްއަޅުަގނޑު ްކުރަންޖެހޭްމެޝުކުރު ްމިއީ ްބޭނުންވަނީ ްވާހަކައަކަްށްދަންނަވާލަން ްކަމެއް.ްމިކަންްފަހު

ްބަލައިގަންނަން ްމި ްމަޖިލީހަށް ްރާއްޖޭެގްްވެސްްކުރަންޖެހޭނެ. ްގެންދަަވިއގެން ްއަށް ްކޮމިޓީ ްއިނގޭތޯ. ްއަސްލު ޖެހޭނެ

ް ްޙާއިޤްތިޞާދީ ްއިޖުތިާމޢީ ްްޙާލަތާ،ލަތާއި ްބައްލަވަިއގެން ްކަމަކަށް ްހުރިހާ ްހުރިހާްމި ްބޭނުންފުޅުވާ ްެގންނަން ްބިލަށް މި

އަިދްް.ބޮޑަށްްޝުކުރިއްޔާްޢިއްޒަްތތެރިްރައީސަށްްވެސްްމީތިްފާސްކޮށްދެއްވާށޭ.ްވަަރށް،އިޞްލާޙުތަކެއްްގެންނަަވއިގެންް

ްްހުރިހާްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުންނަށްްވެސް.ްަވއްސަލާމްޢަލައިުކމް.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްޣަފޫރުްމުސާްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްޢަބްދުލްްމައްސަލަްއެއްްުކޅުދުއްފުށީްއުތުރުްދާއިާރގެނިޒާމާްބެހޭް

ް

ް)ނިޒާމީްމައްސަލަ(

ް

ްފޫރުްމޫސާްވާހަކަދެއްެކވުން:ތުރުްދާއިާރގެްެމންބަރުްޢަބްދުލްޣަކުޅުދުއްފުށިްއު



  

ްެއއްް ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްެދކުނު ްކުޅުދުއްފުށީ ްަރީއސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ްާޒތީޝުކުރިއްާޔ ްމިްވެސް ްާބްއވަިއގެން ްގޮތެއް

ްވާހަކަ ްދޭތެރޭގައި ްބޭފުޅަކާ ްެއއްެވސް ްއޮތްތަނުގައި ްފާހަގަކުރެވިފަްދަްއކާފަިއ ްއަޅުަގނޑަކަްށ ނެތް.ްްއެއްްކަމެއް

ްއެހެންވީމާ...

ް

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްމެންބަރު ްމެންބަރު،ްޢިއްަޒތްތެރި ްބެހޭްް.ނޫންްއެއްްޢިއްޒަތްތެރި އިށީނދެވަަޑއިގަންަނވާ.ްނިޒާމާ

ްމައްސަލަްއެއްްމައްސަލަ ްބެހޭ ްނިޒާމާ ްޢިއްޒަތްތެރި، ްޢިއްޒަތްތެްއެއްްނޫން. ްވާހަކައަކަށްްނޫން. ްދެއްކި ްމެންބަރު ްރި

ްރައްދުމުޚާޠަ ްވާހަކަބުކޮށް، ްގޮތުން ްބިލުގެްްދިނުމުގެ ްމި ްބަލަނީ ނޑު ްއަޅުގަ ްމިހާރު ްއެހެންކަމުން ްނުދެްއޭކނެ. އެއް

ް ްނިމުނީ ްމަރުޙަލާ ްހުުޅވައިބަހުސްގެ ްއަށް ްބަހުްސ ްއެއީ ްޢިްއޒަތްތެރިްަކމަށް. ްއެިދވަަޑއިގެންެނވި ްފުރުޞަތުަގއި ެލވުނު

ްމިހާރުް ްމެންބަރުންނަށް ްނިމިފަްހުރިހާ ްފުރުޞަތުއަރުވާ ްވަނީ ްއެހެންމެ ްހަމަ ްއަދި ްފަހުބަސްބިލުްމިް. ވެސްްްގެ

ގެްނދިޔައީ.ްއެހެންކަމުންްމިހާރުްްދެްއވަމުންްއެުސވާލުތަކަށްްވެސްްަޖވާބުފެދުނުްހިތްޕުޅުގަިއްއުރިްމެންބަރުންްޢިއްޒަތްތެ

ްމިް ްކުރިމަީތގައި ްްއަޅުަގނޑުމެން ްދާއިާރގެ ްއުނގޫފާރު ްއަފްރާީޝމުއޮތް ްމެންބަރު ްހުށަހަޅުއްވާފަިއވާްްިޢއްޒަތްތެރި ޢަލީ

ް ްނަންބަރު 2111/13ްޤާނޫނު ،ް ްއިޞްލާޙުްދިވެހިރާއްޖޭެގ ްޤާނޫނަށް ނިޑޔާރުްނގެ ްމަރުޙަލާްގެނަފަ ްބަހުސް ްބިލުެގ އުުމގެ

ޓަކައިްނެގޭްވޯޓު.ްެއްްގެްމިްބިލުްބަލައިގަތުމަށްެއކުްދެންްއޮންނާނީްމަޖިލީހުއާގުިޅގެން،ްމިދިޔައީ.ްމިއާްްނިމިގެންްމި

ްހަމަޖެހިފައި ްވޯޓުނެގުމަށް ްހިމެނިގެން ްއެެޖންޑާަގއި ްއޮންނާނީ ްވޯޓު ްދުވަހެއްގަނެގޭ ްއެހެން ްގަީޑގައި .ްވާ

ްފަހު(ް)ވަގުުތކޮޅަކަށް

ްމިް-11.2 ނޑު ްއަުޅގަ ްމިއަްއާދެ،ްދެން ްދަނީ ްއެޖެންާޑގެ ްމ11.2ްިއަށް.11.2ްްުދގެ ްސަުރކާރުެގްފަރާތުންްއޮްަގއި ތީ

ްމެްނޮޅިވަރަމު ްިޢއްޒަތްެތރި ްނަޝީދު،ްދާއިާރގެ ްމުޙައްމަދު ްމ11.2ިންބަރު ްނޮިޅަވރަމުްަގއި ްިޢއްޒަތްތެިރްްއޮތީ ދާއިރާގެ

ްހުށަހަޅު ްނަޝީދު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްނަންބަރު ްޤާނޫނު 2111/8ްއްވާފަިއވާ ްމީހުންގެް، ްހުންނަ ނުކުޅެުދންތެރިކަން

ގެނަުއމުގެްބިލުގެްބަހުސްްމަރުޙަލާްކޮށްދިނުމުގެްޤާނޫނަށްްއިޞްލާޙުޙައްޤުތައްްރަްއކާތެރިކުރުމާއިްމާލީްއެހީތެރިކަންްފޯރު

ްކުރިއަށްްކުރިއަށް ްމަރުޙަލާ ްބަހުސް ްމި ްބިލަކީްގެންިދއުން. ްމި ްވާހަކަދެްއކެމުންްްގެންދާއިރު ްހުށަހެޅިގެން ްދުވަހު ކުރީ

ްވާހަކަދެއްުކމަށް ްބިލަށް ްމި ްއެހެންކަމުން ްބިލެއް. ްއޮތް ްމެންބަރުންނަށްްްއަިއއްސަ ްޢިއްޒަތްތެރި ްއަދި ްޕާޓީތަކަށާއި ޓަކައި

28ް.އާރު.ޕީްއަށްްމިނިޓު.ްޑ27ްީށްްމިނިޓު.ްޕީ.ޕީ.އެމ49ްަ.ޕީްއަށްްލާނަން.ްއެމް.ޑީތުްހަމަޖެހިފައިވާްގޮތްްދަްނނަވައިވަގު

ްއަށ6ްްްއަށްްްމިނިޓު.ްޖުމްހޫރީްޕާޓީ ްމިހާރ5ްުމިނިޓު.ްޕީ.އޭ ްއަށް ްޕާޓީ ްަވގުުތްވަނީްކަްމިނިޓު.ްޤައުމީ ނޑައެޅިަފއިވާ

ްހަމަވެފަ ްމެންބަރުންނަށް ްޢިއްޒަތްތެރި ްނިސްބަތްވެަވޑައިުނގަންނަވާ ްޕާީޓއަކަށް ްވަކި ްފުރުޞަެތްއ5ްް. މިނިޓުގެ

ްއަޅުގަް ްދެން ްއެދިވަަޑއިގެންއެރުވެމުންދާނެ. ްބިލަށް ްމި ްއެިދވަަޑއިގެންަފއިާވްް،ނޑު ްއެދިަވޑަިއެގންނެވި، ވާހަކަދެއްކުމަށް



  

ްމެ ްފުރުޞަތުޢިއްޒަތްތެރި ްަތރުތީބުން ްފުރުޞަތެއްްންބަރުންގެ ްފުރަތަމަ ްެއންމެ ނޑު ްއަުޅގަ ްގެންދާނަން. އަރުވަމުން

ްއްމަދުްނާޒިމަށް.ްޖެހެނީްމަޑަވެލިްދާއިރާގެްޢިްއޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙަްއަރުވަންްމި

ް

ްވާހަކަދެްއކެުވން:ްމަޑަވެލިްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމު

ްފަރާތުންް ްސަރުކާރުގެ ްއިންތިޚާުބކުރި ްރަްއޔިތުން ްިދވެހިރާއްޖޭގެ ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިްއަޒތްތެރި ްޝުކުރިްއޔާ .`

ްސަރުކާ ްއެމް.ޑީ.ޕީ ްނޮޅިވަރަމުއާދެ، ްފަރާތުން ްމެްުރގެ ްޢިއްޒަތްތެރި ްމުދާއިރާގެ ްހުށަހެޅުއްވި،ންބަރު ްނަޝީދު ްޙައްމަދު

ް ްއިތުރު ްމީހުންނަށް ްހުންނަ ްތާއީދުކުރަން.ްއިނުކުޅެދުންތެރިކަން ނުޑ ްއަުޅގަ ްބިލަށް ްދިނުމުގެ ްމަންފާ ްމާލީ ނާޔަތްތަާކިއ

ނޑުމެންްއަބަދުމެ އިްތިިބްބަލަމުންްދިޔައީްދިވެހިރާއްޭޖގަް،އާދެ،ްމިްބިލުްސާރުކާރުންްހުށަހެޅުއްވީްއޭުރަގއިްވެސްްއަުޅގަ

ްއެހީ ްއަޅުގަްްޚާއްޞަ ްއެކަމަށް ްއަިދ ްއާއި ްކޮބައިތޯ ްމީހުންނަކީ ްބޭނުންވާ ްމެނިފެސްޓޯގައިއަށް ްާޕޓީގެ އާެދ،ްްނޑުމެންގެ

ްެގްދަށުންްއާދެ،ްާޚއްޞަްއެހީްހެންކަމުންްމިްމަޝްރޫޢުއްްދެވިަފއިްއޮތީ.ްއާެދ،ްއެބޮުޑްމަޝްރޫޢެްރުކާރުަގއިްވަރަށްސަ

ްނުކު ްއަދި ްމީހުން ްބޭނުންވާ ނުޑްއަށް ްއަުޅގަ ްއިޞްލާޙު ްބިލުގެ ްހުށަހެޅުނު ްމި ްނަމުގައި ްމީހުންގެ ްހުންނަ ޅެދުންތެރިކަން

ްް.ތާއީދުކުރަނީ ްރައީސް، ްޢިއްޒަތްތެރި ްއިޖުތިމާޢ2111ްްީއެނިގވަަޑިއގަްނނަވާނެ ްބަޖެޓުގައި ްދަުއލަތުގެ ްއަހަުރގެ ވަނަ

ްގޮ ް%ރައްކާތެރިކަުމގެ ްވ69ްަުތގައި ްބަޖެޓުކުރެވިފައިސާ ްގޮތުަގިއ ްމި ްއިޖުތިމާޢީްފަނީ ްއާދެ، ްވެސް ްބޭނުަމކީ ްއޭގެ .

ދާލަތަކީްޢާއްމުންެގްތެރޭަގއިްއަިދްއިޖުތިމާޢީްޢަް.ބަެއއްެގްތެރޭަގއިްހިމެނ2ްޭއާދެ،ްްޢަދާލަތު،ރައްކާތެރިކަންްއިޖުތިމާޢީް

ްމި ްތެރޭގައި ްއިްފަރުދުންގެ ްމައްސަލަތައް ްގެެނވޭ ްރައްކާންޞާފުެވރިކަމާ ްއިޖުތިމާޢީ ްއަިދ ްނިމުން. ތެރިކަމަކީްއެީކގައި

ް ްކުޑަ ްފުދުންތެރިކަން ްފަރާތުން ްއެހީޢާްދައުލަތުގެ ްޚާއްޞަ ްއަދި ްްއިލާތަކަށާއި ްޭބނުންވާ ްރަނގަުޅްޢާއަށް އިލާތަކަށް

ްއިންތިޒާމުެވގެން ްއޮތުން.ްް،ގޮތެްއގައި ްނިޒާމެއް ްެދވެނޭ ްއެކަން ްތެރެއިން ްޤާނޫނެއްގެ ތަރުތީބުވެގެން

ް ްރައީސް، ްޢިްއޒަްތތެރި ްއެބައެނިގވަަޑއިގަންަނވާނެ ްޤަޫބލުކުރަން ނޑު ްއަުޅގަ ްވެްސ ްސަރުާކރުގައި ްަބއެްއްްކުީރގެ ހުރި

ްގޮތްގޮތަްށްލިބިފަނާޔަތްއި ްަބއެއް ްތެެރއިންތައް ްއެކަީށގެންވާްރަނގަޅުްުއސޫލެއްގެ ޤާނޫނެްއގެްް،.ްއެހެންނަމަވެސް،ްެއއީ

ްއެކަންްތެރެއިން ްްނޫން ްަބއެއް ްއޮތީ. ްލޯފަންކުެރވިފައި ްޙާލަުތގައި ްނުވަަތ ްއެހެންްމީހަކަށް ނުކުޅެދުންތެރިކަން

ްސިފައެއްް ްފަސް ްބޭފުޅަކަށް ްހުންނަ ްވެސް ްްސަތޭކަގައި ްރުފިޔާ ްއެްއހާ ްއެކަން ްއަންނަނީނުވަތަ ހަމަޖެހިފައިްްދެވުމުން

ްއުސޫލެްއ،ް ްތެެރއަކުންްއޮންނަ ްނިޒާމެއްގެ ްއޮންނަ ްހެދިްހަމަޖެހިފައި ްއެް،ނޫން.ްޤާނޫނެއް ްއޮތަސް ްޤާނޫނެއް އަށްްްއަދި

ްއެބަްޢަމަލުނުކުރެވެ ްފާހަގަކޮށްލަން ްވެސް ްނުކުތާ ްއެ ްއަޅުަގނޑުމެްންްންޏާ ްމިހާރުވެސް ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްތެރި ޖެހޭ

ްވަރަށްް ްހެދިފަގިްކުރިމަތީގަިއ ްއެބަހުރި ްޤާނޫނުތައް ްަދއްަޗކީަނ ްދިމާވާ ްެއހެންނަމަވެސް، ްޤާނޫނުތަްއްް،. އުނދަގުލަީކ

ްއުނދަޫގތަ ްދިމާވާ ްައޅުަގނޑުމެންނަށް ްމަރުޙަލާގައި ްމިތަންފީޛީ ްޤަބޫލުކުރަީނ ނޑު ްއަުޅގަ ްއިޞްލާޙުެގްްއް. ދެންނެވި

ނޑައްުތވެްް،ސަބަބުން ްކަ ްމަރުޙަލާ ްމި ްވެސް ްސަބަބުން ްއިޞްލާޙުގެ ްހުށަހެޅުނު ްމި ްމުޖުތަމަޢުގެްްމިް،މިއަދު ރާއްޖޭގެ

ްމި ްފާްތެރޭގައި ްހެޔޮޮގތުގައި ނޑުމެންނަށް ްއަުޅގަ ްކަންތައްަތއް ްއަޅުަގނޑަށްހިނގާ ްކަމަށް. ފަހުންްްދިދާްހަަގވެގެންދާނެ



  

ްފާސްވެ ްޤާނޫނު ްމި ްޚަބަރެއްގައި ްް،ފެނުނު ްއިޖުތިމާޢީ ްއެހީޢައަދި ްޚާއްޞަ ްހިފެހެއްޓުމުގައި ްބޭނުންވާްްދާލާތު އަށް

ްއެންމެ ްހިތާމަްކުދިންނަށް ްވާހަކަ ްޢަމަލުނުކުރި ްވެސް ްޤާނޫނަށް ްފާސްކުރި ްމަޖިލީހުން ްމި ނޑުްްއާފަހުން ްއަުޅގަ އެީކގައި

އަށްްބޭނުންާވްްޮއވޭްއަލަށްްހަދާްއިމާރާތްތަކުަގއިްވެސްްއަދިްޚާއްޞަްއެހީްނޫނުގައިްއެބަފާހަގަކޮށްލަންްބޭނުންވޭ.ްއެްޤާް

ބުރި،7ްްކުދިންނަށްްއުސްްްކުދިންނަށްްވަކިންްޚާއްޞަކޮްށްބެހެއްޓޭނެްލިފްޓެއްްނުވަތަްހުންނަންޖެހޭނެްކަމަށް.ްއަދިްއެ

8ްް ްބުރި ްއެއަށް ްގޮތެްއަގއި ްފަސޭހަ ްުކރެވޭއިުރގަިއ ްމާޙަްއިމާރާތްތައް ްއުެޅވޭނެ ްގާއިމުކުުރވަންޖެހޭެންތަުނގައި އުލެއް

ްއެހެންނަމަވެސް،ްޤާޫނނު،ްއެ ްއެްކަމަށް. ްވިދާުޅވަނީ ްމީޑިާޔގައި ްމެންބަރަކު ްއެކަށީްްބޯުޑގެ ްގޮތަކަްށްކަންަތއްތައް ގެންވާ

ްތަންފީޛުވަމުން ްސަރުކާރުން ްއަދި ްދައުލަތަކުން ްއާދެ، ްކަމަކީ. ްހިތާމަކުރަންޖެހޭ ްމިއީ ްވާހަކަ. އަބަދުވެސްްނުދާ

ްގޮުތަގިއް ްއޮންނަ ްޤާނޫނުގައި ްއަިދ ްގޮުތަގއި ްރަނގަޅު ްެއންމެ ްޭއގެ ްޚިދުމަތްތައް ްލިބޭ ްރައްޔިތުންަނށް ބައްލަވަންޖެހޭނެ

ްމިއަދު ްލިބެމުންދޭތޯ. ްމިްއެކަން ްއަޅުަގނޑުމެންނަށް ްމައްސަލަްވެސް ްއަްށްްދިމާވާ ްޤާނޫނުއަސާސީ ްާޤނޫނާއި ައކީ

ްބެލުމެއް ްކަންްއަޅުަގނޑުމެން ްްކުރަމުންނެތި ްމި ްއެންމެހައިދިއުން. ްމަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެްްޢިއްޒަތްތެރި

ްޒިންމާ ްޮއތް ްެއޅިފައި ްކަންތައްތައްްއިސްތަށިފުޅުަގއި ްއުސޫލަކުން ްހަމަހަމަ ްއެންމެންނަށް ނުޑެގްކުރުްއަކީ ްއަުޅގަ ން.

ްއަޚެް ްގާތް ްމެންބަރުްއްވަރަށް ްޢިްއޒަްތތެރި ްދާއިރާގެ ން،ކަމުަގއިާވްއުނގޫފާރު ްވެސްްްގެޑުްއަޅުގަ ްވާހަކަފުުޅގައި ކުރީަގއި

ްއެ ްފާހަގަކުރެްއވީްްއިޝާރާތްކުރީ ްޢިއްޒަތްތެިރްމެންބަރުން ްގިނަ ްމަޖިލީހުގައި ްއެހެންނަމަވެސް،ްޢިްއޒަތްތެރި ވާހަކަފުޅު.

ްގޮތަކަށްް ްމީހަކަށްްް،ވަކި ްސެްކޓަރް،ވަކި ްްަވކި ްގޮެތއްއިައކަށް ްރަނގަުޅ ްެއީއކީ ްަކނަޑއެޅުނީމާ ނޫނޭ.ްްނާޔަތް

ނޑުމެންްމާލިއްަޔތުްކޮމިޓީންްނެރުނުްމިްތެރިްރައީްސ،ްއެންމެޢިއްޒަތް ްވެސްްްޒާތުގެްކަމަކާްބެހޭްގޮތުންްފަހުންްއަޅުގަ

އަދިްމާލިއްޔަތުްކޮމިޓީންްނިންމާްނިންމުންތަކަށްްއެހެރީްމިނިވަންްމުއައްސަސާތަކުންްްމިްޤާނޫނަށްްގެނެވުނުްއިޞްާލޙާ

ްގޮތެ .ްއަުޅަގނޑުމެްންމިްމަޖިލީހުގެްމެންބަރުންްވެސްްމިކަހަލަްކަންތައްތަކަްށްްއްނޫންކަމަށްްފާހަގަކޮށްފައެއީްރަނގަޅު

ޮކޅަކަށްްދައުލަތުގެްފަރާތުްންށްްނުވަތަްވަކިްާޚއްޞަްބޭފުޅުންޖެހޭ.ްއެއީްވަކިްާޚއްޞަްބަޔަކަްވިސްނުންްބަހައްޓަންްއެބަ

ްދިނުމަށް ްބޯހިޔާވަހިކަން ްރައްޔިތުންނަށް ްސަރުކާް،ޓަކައިްނިކަމެތި ްވަކިްއެމް.ޑީ.ޕީ ްވެސް ްބޯހިޔާވަހިކަން ްއެިޅ ްރުން

އެީކަގިއްގެްސަރުކާރުްންއަޅުަގނޑުްއުފަލާްކުރަމުންްައއީ.ްއެހެންނަމަވެސް،ްއެމް.ޑީ.ޕީްްޓަކައިްކަްނތައްްބަޔަކަށްްދިނުމަށް

ްޚާއްަޞްއެހީ ްަވކިޮކށްްފާހަގަކުރަން ްކުދިންނަށް ްބޭނުންވާ ްވަކިްްއެް،ައށް ްއަދި ްފުލެޓުްކުދިންނަށް ރި.ްދޫކުްއަދަދަކަށް

ްދޭތެރޭގައިްއަޅާލުމަކީްއެއީްކަންްތެރިްސަރުކާރަކުންްރަްއޔިތުންނާކަމެއް.ްެއއީްޯއގާްއެއީްރަނގަޅުކަެމއް.ްެއއީްހެޮޔލަފާ

ްގޮަތކީ.ްއެހެންނަމަެވސް...ްކުރަންވާ

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:



  

ްއިށީނދެވަަޑއިގަތުމަ ްމެންބަރު ްޢިއްޒަތްތެރި ްއެހެންަކމުން ްގެއްިލއްޖެ. ް)ަވގުތުކޮަޅކަށްފަހު(ްކޯރަމް ްދަންނަވަން. ށް

ްކުިރއަށް ްވާހަކަކޮޅު ްމިހާރު ްމެންބަރު، ްކޯރަމްްޢިއްޒަތްތެރި ްމިހާރު ްހަމަވެފަްގެންދިުއމަށް. ްދާއިރާވަނީ ްމަޑަވެލި ެގް.

ް.ްޢިއްޒަތްތެރިްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްނާޒިމު

ް

ްވާހަކަދެްއކެުވން:ްމަދުްނާޒިމުމަޑަވެލިްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައް

ްއާދެ ްމި، ްބޭނުންވެގެން ްދަންނަވަން ްއަޅުަގނޑު ްއާދެ، ްރައީސް. ްޢިއްޒަތްެތރި ނޑުމެންްްޝުކުރިްއޔާ ްއަޅުގަ އުޅެނީ

ްއެބަ ްގޮތުގަ.ްމަސައްކަތްކުރަން ްހެޔޮލަފާ ްއެބަްޖެހޭ ްމަސައްކުރަން ނޑުމެން ްހެޮޔްް.ޖެހޭްއަުޅގަ ނޑުމެން އަޅުގަ

ްއެބަް ްޮގވާލަން ްއަބަދުޖެހޭްކަންތައްތަކަށް ނޑުމެން ްއަުޅގަ ްމަަސއްކަތްވެ. ްސް ްވިސްނުންތެރިކަމާ ް.އެީކގައޭްކުރަންޖެހޭނީ

ްާރއްޖޭަގއިްރައްޔިތުންނަށް...ްއަށްްހެވެއްްލިބޭްކޮންމެްކަމެްއަގއިްއަޅުަގނޑުމެންްރާއްޖެ

ް

ް)ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

ް

 ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

މިނިޓުްބެލުމަށްފަހުގައިްެވސ5ްްްޖެހުމަށްފަހުްބީލުެގއްލުމާްުގޅިގެންްކޯަރމްްރަނގަްކޯރަމްް،ޖަލްސާްހިނގަމުންްދަނިކޮށް

ނޑުް ްއަުޅގަ ްއެހެންކަމުން ްވަޑައިނުެގން. ްމެންބަރުން ްާމލަމަށް ްއަދަދަށް ްހަމަވާ ްކޯރަމް ްމެންބަރުން ްޢިްއޒަތްތެރި ވަނީ

މަޖިލީހުގެްްދެންް،އެއްކޮށްްްއަށްްވަގުތުްއޮުތމާާވިއރުްއަދިްކުރިްްކަމަށ3:31ްްޖެހޭނީްމިއަދުގެްޖަލްސާްނިމޭްގަޑިްއަީކް

ގަިއ2:31ްފަސްކޮްށލަނީ.ްއެހެންކަމުންްވަގުުތްްގޮތަށްްމިްގަިއްކުިރއަށްްގެްނދ2:31ާކަތް،ްޖަލްސާގެްމަަސްއކަތްްމަސައް

ނޑާ ްމެދުކަ ްޖަލްސާ ްއަޅުަގނޑު ްމިހާރު ްދަންނަވަމުން ްވަަޑިއގެންނެވުމަްށ ްވެސް ްމެންބަރުން ްހުރިހާ ލަނީްޢިއްޒަތްތެރި

 ގޮތަށް.ްްަގއިްފަށ2:31ާ

ް

ނޑުްއވައިެލއްުވން:ްްސާޖަލް[  ]އަށ14:31ްްްއިނ14:13ްްްމެދުކަ

 

ްނިންމުން.

ް

ްރިޔާސަތުންްވާހަކަދެްއެކވުން:

ނޑުްރަނގަބީލުްމަޖިލީހުގެްޖަލްސާގެްމަސައްަކތްްކުރިއަށް މިނިުޓ5ްްޖަހައިްގެންދަނިކޮށްްކޯަރމްްގެއްލުމާްގުޅިގެންްއަުޅގަ

ްމި ްވެސް ްްބެލުމަށްފަހުގައި ްމަސައްކަތް ްޖަލްސާގެ ްޢިއްޒަތްތެރިްވަނީ ްވަރަށް ްހަމަވާ ްކޯަރމް ްވަރަށް ްގެންދެވޭ ކުރިއަށް



  

ްޖެހޭނީ ނޑަށް ްއަޅުގަ ްއެހެންކަމުން ްވަޑައިުނގެން. ްމާލަންތެރެއަށް ްް،މެންބަރުން ްގެއްލިގެން ްކޯރަމް ފަހަރެއްެގ6ްްމިއަދު

ނޑާލެިވފައިވޭ.ްއަދިްހަމަްއެހެންމެްމިއަދުގެްޖަލްސާގެްމަަސއްކަތްްުކރި އަށްްދާންްނިންމާފައިްއޮތްްމަތިންްޖަލްސާްމެދުކަ

ް ްއަީކ ްޤަބޫލެއ3:31ްގަޑި ނަޑކަށް ްއަުޅގަ ްކޯރަްމްް. ްނަމަވެްސ ްދީގެން ްވަގުުތކޮޅެްއ ްއިތުރަށް ްއަދި ްދެން ުނކުރެޭވ

ނޑުްގަސްތުކުރަނީްމަޖިލީހުގެްގަވާއިުދގެްްހަމަވެދާނެ ގެްދަށުންްމިްގެް)ނ(ވަަންމާއްދ37ްާކަމަކަށް.ްއެހެންކަމުންްއަޅުގަ

ްނިންމާ ްިޢއްޖަލްސާގެ ްތިއްބެވި ްވަަޑިއގެން ްޢިްއޒަތްތެރި، ްކުރީގައި ްނިންމާލުމުގެ ްއެހެންކަމުން ޒަތްތެރިްލުމަށް.

ްދަންނަވައި ްމެންބަރުންނަށް ްތިއްެބވީ ްތެރޭގަިއ ްހޯލް ްތިއްބެވީ، ްމިހާރު ްއ18ްްެލާނަން. ްމެންބަރުން. ިޢއްޒަތްތެރި

ް ްނަން، ްމެންބަރުންެގ ްއ19ްެޢިއްޒަތްތެރި ްެމންބަރުން. ްނަްިޢއްޒަތްތެރި ްމެންބަރުންގެ ންފުޅުތައްްޢިްއޒަތްތެިރ

ްހުންނާނެ.ްނޯޓު ްނޯޓުކުެރވިފައި ްކުިރއަށްްޔައުމިްއޔާަގއި ްައޅުަގނޑު ްމަސައްކަތް ްނިންމާލުމުގެ ްޖަލްސާ ްމިއަދުގެ ކުރަމުން

ްްަގއި.9:11ބުދަދުވަހުްހެނދުނުްްވ2112ްާޖޫނ21ްްްގެންދާނަން.ްއާދެ،ްދެންްމަޖިލީހުގެްޖަލްސާްއެއްްއޮންނާނީް

ް

ް.ނިމުނީ މަޖިލިސް. العالوييްربްهلل الحودو

_________________ 

 

މިއަދުގެްޖަލްސާްކޯރަމްްހަމަނުވުމުގެްސަބަބުންްރިޔާސަތުންްނިންމަވައިލެއްވިއިރުްޖަލްސާްކުރާްމާލަމުގައިް

ްހާޒިރުވެވަޑައިގެންްތިއްބެވިްމެންބަރުން:

 

ްފަހުމީ.ް .1 ްއިމްތިޔާޒު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްއުތުރު ްޢަބްދު.2ްމާފަންނު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްއިހަވަންދޫ .3ްهللا.

ްސަމީރު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްދިއްދޫ .4ް ްނަޝީދު. ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްނޮޅިވަރަމް .5ް މިލަންދޫް.

ްރިޟާް ްޢަލީ ްމެންބަރު ްޠާރިޤު.6ް.ްދާއިރާގެ ްމުޙައްމަދު ްމެންަބރު ްާދއިރާގެ ްޢަީލް.7ް.ްމަނަދޫ ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ެވލިދޫ

هللاްއިނގުަރއިދޫްާދއިރާެގްމެންބަރުްޙަމްދޫންްޢަބްދުް.9.ްއުނގޫފާުރްދާިއރާގެްމެންބަރުްއަފުރާޝީމުްަޢލީ.8ް.ްއްމަދުމުޙަ

ްޙަމީދު ްމުޙައްަމދު.11ް. ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިާރގެ ްަނއިފަރު ްމުޙައްމަދު.11ް. ްރުޤިއްޔާ ްެމންބަރު ްދާއިރާގެ .ްމަހިބަދޫ

ްމެންބަުރްޢަބްދު.12ް ްދާއިާރގެ ްއަޙްްތި.13ް.ްޔާމީންهللاްމުލަކު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ިއސްދޫް.14ް.ްމަދުްޝަރީފުަމރަފުށީ

ްމެން ްދާއިރާގެ ްއިބްރާހީމު. ްރަޝީދު ްއަޙްމަދު 15ްބަރު ްޢަބްދުލްޣަފޫރު. ްޔޫސުފު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްަގމު .16ް ތިނަދޫް.

ފަރެސްމާތޮާޑްދާއިާރގެް.18ް.ްމަަޑވެލިްާދއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްާނޒިމު.17ްރާގެްމެންބަރުްމުަޙއްމަދުްޤަސަމު.ްދާއި

 .ުފވައްމުލަކުްއުތުރުްދާިއރާގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްރަފީޤުްޙަސަން.19ް.ްމެންބަރުްއިބްރާހީމްްމުއްޠަލިބު

ް

ް

 



  

މިއަދުގެްޖަލްސާްކޯރަމްްހަމަނުވުމުގެްސަބަބުންްރިޔާސަތުންްނިންމަވައިލެއްވިއިރުްޖަލްސާްކުރާްމާލަމުގައިް

 ހާޒިރުވެވަޑައިގެންްނެތްްމެންބަރުން:

 

ްމަނިކު .1 ްމޫސާ ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްހުޅުހެންވޭރު .2ް ްޢާޒިމު. ްޢަލީ ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްހެންވޭރު ްމެދު .3ް ހެންވޭުރް.

ގަލޮޅުްދެކުުން.5ް.ްهللاގެްމެންބަރުްއީާވްޢަބްދުގަލޮުޅްއުތުރުްދާއިރާް.4ް.ްދެކުނުްދާއިރާެގްމެންބަރުްޙާމިދުްޢަބްދުލްޣަފޫރު

މައްޗަށްގޮިޅް.7ް.ްމައްޗަށްގޮޅިްއުތުުރްދާއިރާގެްމެންބަރުްމާރިޔާްއަޙްމަދުްދީދީ.6ް.ްދާއިރާގެްމެންބަރުްއަޙްމަދުްމަޚްލޫފު

ްރަޝީދު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްޢަބްދު.8ް.ްދެކުނު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްހުޅަނގު .9ް.ްޢަބްދުއްރަޙީމުهللاްމާފަންނު

ްރަޝީދުްމާފަންނު ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްދެކުނު .11ް ްނިހާނުް. ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާެގ ވިލިމާފަންނު

ްމަނިކު ްޙުސައިން .11ް ްރަޝީދު. ްއަްޙމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްހޯރަފުށީ .12ް ްމުޙައްމަުދް. ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ބާރަށު

.15ް.ްބަރުްމުޙައްމަދުްމުޖުތާޒުހަނިމާދޫްދާއިާރގެްމެން.14ްމަޢުޞޫމު.ްهللاްއިާރގެްމެންބަރުްޢަބްދުކެލާްދާ.13ް.ްޝިފާޒު

ްޢާރިފު ްޢަލީ ްމެންބަރު ްދާއިާރގެ ްވަިއކަރަދޫ .16ް ްމޫސާ. ްޢަބްދުލްޣަފޫރު ްމެންބަރު ްދާއިާރގެ ްއުތުރު ްކުޅުުދްއފުށީ .17ް.

ްނަޝީދު ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްާދއިރާގެ ްދެކުނު ްމު.18ް.ްކުޅުދުއްފުށީ ްެމންބަރު ްދާއިާރގެ ނޑިތީމު ްޙުސައިންކަ .ްޙައްމަދު

ްއަޙްމަދުްޢީސާ.21ް.ްކޮމަންޑޫްދާއިާރގެްމެންަބރުްޙުސައިންްވަޙީދު.19ް ދޫްފުނަ.21ް.ްެކނދިކުޅުދޫްދާއިރާގެްމެންބަރު

ް ްސަލީމު. ްޢަލީ ްމެންބަރު 22ްދާއިރާގެ ްނާޝިޒު. ްމުޙައްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިާރެގ ްއަލިފުށީ .23ް ްދާއިރާގެް. ދުވާފަރު

މެންބަރުްނާޒިމުްތުާޅދޫްދާއިރާގެް.25ް.ްޢަލީްްއވަރީްދާއިާރގެްމެްނބަރުްވިސާމުަމޑު.24ް.ްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްޒުބައިރު

.ްއޭދަފުށީްދާއިާރެގްމެންބަރުްއަޙްމަދުްސަލީމު.27ް.ްކެންދޫްާދއިރާެގްމެންބަރުްއަޙްމަދުްތަސްމީނުްޢަލީ.26ް.ްރަޝާދު

ްޞާލިޙު.28ް ްމުޙައްމަދު ްއިބްރާހީމް ްމެންބަރު ްާދއިާރގެ ްމޫ.29ް.ްހިންނަވަރު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިާރގެ .ްސާކުރެންދޫ

31ް ްޢަބްދު. ްމެންބަރު ްދާއިާރގެ ްޖާބިރުهللاްކާށިދޫ .31ް ްއާދަމު. ްރޮަޒއިނާ ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްތުުލސްދޫ .32ް ޫދްގުރައި.

ް ްއިބްރާހީމު ްމެންބަރު ްރިޟާދާއިރާގެ .33ް ްމުޙަްއމަދު. ްޙުސައިން ްމެންބަރު ްާދއިާރގެ ްމަތިވެރި .34ް ްާދއިރާެގް. ޮތއްޑޫ

ްވަޙީދު ްޢަލީ ްމެންބަރު .35ް ްއިބްރާހީ. ްާޤސިމް ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްމާމިގިލީ 36ްމު. ްޔޫސުފުް. ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ފެލިޫދ

ްނަޢީމު .37ް ްޢަބްދު. ްމެންބަރު ްދާއިާރެގ ްޝާހިދުهللاްކެޔޮދޫ .38ް ްނާޒިމު. ްއަޙްމަދު ްމެްނބަރު ްދާއިާރގެ ްދިްއގަރު .39ް.

ްޙަމްޒާ ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްބިލެތްދޫ .41ް ްޢަބްދުލްމުޙްްލަންދޫނި. ްމެންބަރު ްޙަމީދުދާއިރާގެ ްސިނު .41ް މީޫދް.

ްމުޙައްމަދު ްސިޔާމު ްއަޙްމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ .42ް ްޢާމިރު. ްއަްޙމަދު ްމެންބަރު ްދާއިރާެގ ްކުަޑހުވަދޫ .43ް ކިނބިޫދް.

ްޒަީމރު ްމޫސާ ްމެންބަރު ްރަޝީދު.44ް.ްދާއިރާގެ ްރިޔާޟު ްެމންބަރު ްދާއިާރގެ ްމެންބަރުް.45ް.ްވިލުފުށީ ްދާއިރާގެ ފޮނަދޫ

ްޢަބްދު ްهللاއަބްދުއްރަޙީމު .46ް ްއަބޫބަކުރު. ްޖަމާލު ްޢަބްދުލްޢަޒީޒު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްމާވަށު .47ް ްދާއިރާެގް. ވިިލގިލީ

ްރާ ްމުޙައްމަދު ްމިޒުމެންބަރު ްރިޔާޟު.48ް. ްމުޙައްމަދު ްދާއިރާެގްމެންބަރު ްދާންދޫ .49ް ްމެންބަރުް. ްދާއިރާގެ ެގމަނަފުށީ

ްއަޙްމަދު ްމެން.51ް.ްއިލްހާމު ްދާއިރާގެ ްާއދަމުަގއްދޫ ްޒާހިރު ްޝިފާުޤް.51ް.ްބަރު ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްމެދު ފުަވއްމުލަކު

ްމުފީދު .52ް ްޢަބްދުް. ްމެންބަރު ްދާއިރާގެ ްދެުކނު ްމުޙައްމަދުهللاްފުވައްމުލަކު ްމަސީޙު .53ް ްމެންބަރުް. ްދާއިރާގެ ހުޅުމީދޫ



  

.56ް.ްމަރަދޫްާދއިރާގެްެމންބަރުްޙަސަންްޢާދިލް.55ް.ްބަރުްއަލްހާނުްފަހުމީފޭދޫްދާއިރާގެްމެން.54ް.ްއިލްޔާސްްލަބީބު

.58ް.ްހިތަދޫްމެދުްދާއިރާގެްމެންަބރުްމުޙައްމަދުްރަޝީދު.57ް.ްހިތަދޫްއުތުރުްދާއިާރގެްމެންބަރުްމުޙައްމަދުްްއަސްލަމު

 .ހިތަދޫްދެކުނުްދާއިރާގެްމެންބަރުްޙަސަންްލަޠީފު
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